
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
PALATUL COPIILOR CLUJ

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
A PALATULUI COPIILOR CLUJ

CAPITOLUL II. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A
PALATULUI COPIILOR CLUJ ȘI A STRUCTURILOR ARONDATE
(CLUBUL COPIILOR CÂMPIA TURZII, CLUBUL COPIILOR DEJ,
CLUBUL COPIILOR GHERLA, CLUBUL COPIILOR HUEDIN ȘI
CLUBUL COPIILOR TURDA) PENTRU ELEVI ȘI
REPREZENTANȚII LEGALI

CAPITOLUL II.1.
OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ELEVILOR ȘI REPREZENTANȚILOR LEGALI

Art.30. Elevii sunt obligați:
- să aibă o ținută decentă;
- să păstreze curățenia în sălile de cerc, holuri, toalete, alte spații;
- să nu vină la ore dacă sunt bolnavi;
- să respecte programul cercului;
- la 5 absențe nemotivate vor fi exmatriculați de la activitatea de cerc în anul școlar respectiv;
- să nu fumeze sau să consume alcool, substanțe etnobotanice;
- să participe la acțiunile extrașcolare/extracurriculare ale cercului;
- cei de la cercurile sportive să prezinte adeverința medicală eliberată de medicul de familie,

din care să rezulte că este apt pentru efort fizic;
- în cazul nerespectării acestor obligații, sancțiunile aplicate vor fi corelate cu gravitatea faptei

și cu legislația în vigoare;
Art. 31. Drepturile elevilor:
Deoarece “În România, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii beneficiază de educație non-formală prin
activități educative extrașcolare, realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat sau
private, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement
sau în alte unități acreditate în acest domeniu, indiferent de condiția socială și materială, de sex, de
rasă, de naționalitate, de apartenență religioasă, fără restricții care ar putea constitui discriminare ori
segregare. Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară, în afara orelor de curs, în spații
aparținând unităților de învățământ, în palatele și cluburile copiilor, în tabere școlare, în baze
sportive, turistice și de agrement și în alte locații educaționale, culturale, științifice, sportive”, elevii
au următoarele drepturi:

- să participe neîngrădit la cursuri;
- să participe la concursuri/competiții școlare cuprinse în CAERI și CAEN;
- să primească, la cerere, adeverințe, certificate de competență;
- să primească diplome și distincții;
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Art.32. Părinții sunt obligați:
- să respecte prezentul regulament, să se asigure ca acesta a fost înțeles și va fi respectat de

către copilul propriu înscris la o activitate la Palatul Copiilor Cluj/club;
- să facă cunoscut și să se asigure că a fost înțeles de către copilul propriu regulamentul

specific de tabără (anexa la contractul de servicii turistice de tabără); să încurajeze copilul să
respecte respectivul regulament;

- să nu promoveze partide politice, chestiuni religioase;
- să nu intre cu autoturismul personal în curtea instituţiei;
- să nu deranjeze activitatea de cerc (discuţiile cu profesorul vor avea loc doar în pauze);
- să nu fumeze sau să consume alcool, substanțe etnobotanice pe teritoriul instituției;
- în cazul nerespectării acestor obligații conducerea Palatului Copiilor Cluj își rezerva dreptul

de a lua măsurile prevăzute de procedurile interne stabilite în conformitate cu legislația în
vigoare;

Art. 33. Părinții pot susține activitatea Palatului Copiilor din Cluj/clubului:
- opțional pot dona materiale pentru cercuri și pot susține financiar (prin contribuții la

Asociația de Sprijin pentru Activitățile Palatului) anumite activități.

CAPITOLUL II.2. NORME DE CONDUITĂ ÎN INCINTA INSTITUȚIEI, NORME DE
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU ELEVI ȘI REPREZENTANȚII
LEGALI/NORME DE PROTECȚIE ANTI-VIRUS SARS-COV-2

d).Pentru elevi instructajul general de protecția muncii va fi efectuat de către profesorii coordonatori
de cerc pe baza unui material întocmit de către persoana cu atribuții în domeniul protecției muncii și
va fi consemnat în "Fișa colectivă de instructaj". Instructajul general se va efectua la un interval nu
mai mare de 6 luni.
e).Pentru elevii care participă la activități sportive, instruirea privind normele specifice acestei
activități se va realiza la începutul fiecărui semestru și ori de câte ori este nevoie și va fi consemnată
în "Fișa colectivă de instructaj".
f).Pentru elevii care participă la activități ce presupun deplasarea în alte localității, instructajul va
cuprinde norme specifice acestui tip de activități și se va efectua de către cadrele didactice
organizatoare înainte de deplasare; instructajul va fi consemnat în "Fișa colectivă de instructaj".
g).Pentru elevii și profesorii prezenți în școală cu ocazia diverselor activități, instructajul introductiv
general de protecție a muncii va fi efectuat de către membrii comitetului de securitate și sănătate în
muncă și va fi consemnat în "Fișa colectivă de instructaj".Tematica instructajului va fi întocmită de
către persoana cu atribuții în domeniul protecției muncii.

Art. 34. Pentru evitarea accidentelor produse în timpul deplasării de la domiciliu la palat/club elevii
trebuie să respecte și următoarele măsuri de securitate:

- să circule numai pe trotuar;
- să traverseze numai prin locurile permise și semnalizate corespunzător, dar numai după ce

s-au asigurat;
- se interzice cu desăvârșire deplasarea și staționarea pe partea carosabilă a drumului, inclusiv

pentru așteptarea mijlocului de transport în stații;
- la urcarea/coborârea din mijlocul de transport se interzice îmbrâncirea celorlalte persoane,

crearea de busculade etc.;
- se interzice deplasarea prin fața mijlocului de transport la apropierea acestuia de stație sau

după coborâre;
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- se interzice părăsirea incintelor în care se desfășoară activități școlare fără avizul cadrului
didactic.

Art. 35. Pentru prevenirea accidentării în săli sau în timpul pauzelor, elevii vor respecta cu strictețe
și următoarele reguli:

- accesul în sălile de clasă se face numai pe ușa de intrare a elevilor și pe scările destinate
acestora;

- elevii au obligația să circule pe culoare sau în sălile de cerc fără a alerga, fără a provoca
busculade, fără a se îmbrânci și fără a face glume în urma cărora, ei sau colegii lor, s-ar putea
accidenta;

- este interzisă aplecarea peste balustradele scărilor de acces, deplasarea pe balustrade sau
săriturile peste trepte sau balustrade;

- în spațiile în care sunt deschise ferestre pentru aerisire, este cu desăvârșire interzis elevilor să
se așeze pe pervazul ferestrelor, să se aplece afară sau să sară pe geam;

- în situația în care holurile sunt umede se va circula cu atenție pentru a se evita alunecarea;
- este cu desăvârșire interzis elevilor să aducă zăpadă în incintă, să se joace cu apa, să

stropească colegii sau sistemele și dispozitivele electrice;
- este cu desăvârșire interzis elevilor să intervină la instalațiile electrice, la instalațiile de gaze

sau la cele de încălzire de pe culoare, din cercuri, laboratoare, ateliere, tabără/dormitoare,
sală de sport, cantină etc.;

- este interzisă aruncarea la întâmplare a resturilor care ar putea provoca alunecări pe
pardoseală;

- este interzis elevilor să se joace cu obiecte contondente sau să arunce astfel de obiecte către
alte persoane;

- este cu desăvârșire interzis elevilor să introducă în instituție și să folosească petarde, grenade,
muniție, spray-uri paralizante, arme de orice fel, alcool, precursori de stupefiante, droguri,
substanțe toxice sau inflamabile etc., deoarece, pe lângă faptul că acestea pot provoca
vătămarea celor din jur, deținerea și utilizarea lor nu este permisă decât în baza autorizațiilor
emise de instituții abilitate ale statului, cu respectarea legilor în vigoare;

- se interzice fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a drogurilor în perimetrul Palatului
Copiilor Cluj/cluburilor;

- se interzice cățăratul în pomi și pe stâlpi;
- se interzice accesul în zonele de lucru în care se fac lucrări de intervenții, reparații, revizii

etc.
Art. 36. Pentru prevenirea accidentelor produse de contactul cu curentul electric vor fi respectate și
următoarele măsuri de securitate și sănătate:

- este interzis elevilor să se joace la comutatoarele și/sau prizele electrice;
- elevii nu au voie să acționeze comutatoarele electrice cu mâna umedă sau dacă acestea sunt

deteriorate - defecțiunea va fi anunțată unui cadru didactic sau personalului de serviciu;
- este cu desăvârșire interzis elevilor să aducă zăpadă înăuntru (sala de cerc, dormitor tabără,

alte spații interioare), să se joace cu pistoalele cu apă și să stropească sistemele și
dispozitivele electrice;

- este cu desăvârșire interzis elevilor să intervină la instalațiile electrice;
- se interzice folosirea aparatelor electrice de încălzit, iar aparatura electrică sau audio-video

necesară pentru desfășurarea orelor de curs/activităților de tabără se va utiliza numai sub
supravegherea profesorului;

- toate instalațiile electrice aparținând Palatului Copiilor Cluj/clubului, aflate în locuri unde
elevii și personalul ar putea veni în contact cu ele, vor fi asigurate, protejate și semnalizate
corespunzător, pentru a se preveni orice accident prin electrocutare;
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- în caz de electrocutare, măsurile de prim ajutor trebuie luate, cât mai urgent posibil, în
funcție de starea în care se găsește accidentatul, astfel:

- scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea alimentării circuitului
respectiv cu respectarea tuturor prevederilor necesare, deoarece, dacă accidentatul este atins
de o persoană înainte de scoaterea lui de sub influența curentului electric, acesta poate fi, de
asemenea, electrocutată;

- cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de
electricitate, iar pentru instalațiile de înaltă tensiune este obligatoriu utilizarea mănușilor și a
cizmelor de cauciuc electroizolant. Îndepărtarea conductoarelor chiar căzute la pământ se va
face cu o prăjină uscată din lemn, iar ruperea lor se poate realiza prin lovirea, de la distanță,
cu corpuri rău conducătoare de electricitate;

- în cazul în care accidentatul este în stare de leșin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau
serviciul de ambulanță/SMURD; pâna la sosirea acestora, persoana accidentată se va așeza
într-o poziție comodă, iar îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respirației. În
același timp accidentatului i se va da să miroase o soluție de amoniac, iar dacă a încetat să
mai respire sau respiră anormal, rar, convulsiv, i se va face imediat respirație artificială (dar
numai de către persoanele special instruite și autorizate).

Art. 37. Este interzisă intrarea părinților care își însoțesc copiii în incinta P.C. Cluj/clubului,
conform normelor de protecție anti- virus SARS-CoV-2. Aceștia își vor aduce copiii până la poarta
instituției și vor reveni să-i preia la încheierea activităților. Copiii trebuie să respecte circuitele de
deplasare în incinta palatului și procedurile de desfășurare a activităților care vor fi specifice fiecărui
cerc, potrivit normelor de protecție anti-virus SARS-CoV-2, conform Ordinelor comune ale
Ministerului Educației și Ministerului Sănătății cu modificările ulterioare, pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2).
Copiii care sunt însoţiţi de părinţi, bunici sau alte rude ori prieteni de familie, vor fi învăţaţi de către
aparţinători în acest sens, astfel încât să nu părăsească Palatul/clubul neînsoţiţi, chiar dacă însoţitorul
întârzie.

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE

Art.38. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare privind organizarea
muncii, drepturile și obligațiile părților, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și răspunderea
disciplinară, civilă și penală.
Art.39. Intrarea în vigoare.
(1) Prezentul regulament intră în vigoare cu data de 1 SEPTEMBRIE 2021, respectarea lui fiind
obligatorie pentru tot personalul Palatului Copiilor Cluj.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunoștința personalului prin informare și prin afișare la sediul
instituției.
Art. 40. Nerespectarea întocmai a Regulamentului de ordine interioară atrage aplicarea de sancțiuni
disciplinare.

În calitate de părinte/reprezentant legal/elev (copil), am luat la cunoștință
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