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Anexa 1 la  
Contractul nr.......din..................... 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 
 
 

Principalele reguli care trebuie cunoscute şi respectate de reprezenţii legali 

(părinţi/tutore/asistent maternal) ai beneficiarilor centrului de zi incluziv al Asociaţiei NAGUAL: 

1. Vor pune la dispoziția centrului de zi documentele necesare pentru înscrierea copilului:  

         - cerere de înscriere (anexa 3); 

         - copie după certificatul de naștere al copilului; 

         - copii după actele de identitate ale părinților; 

- copie după sentința de divorț (dacă este cazul); 

         - copie după carnetul de vaccinări; 

         - aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie; 

         - buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic, exudat faringian și 

nazal.  

2. Au obligația de a desemna, în scris, persoanele împuternicite pentru a preda și respectiv a 

prelua în/din incinta centrului de zi. În situația în care, în incinta centrului se prezintă o persoană care 

nu are împuternicire scrisă și semnată de reprezentanții legali ai copilului sau pentru care nu a fost 

realizată o confirmare telefonică, instituția este obligată să refuze predarea minorului. 

3. Trebuie să asigure schimburi de haine și încălțăminte pentru perioada petrecută de copil în 

centru. 

4. Să se asigure că minorul nu are asupra lui, la plecarea de acasă, obiecte sau materiale 

ascuțite, explozive sau toxice. 

5. Accesul reprezentanților legali este permis numai în spațiul destinat îmbrăcării copilului. 

Staționarea părinților în incinta centrului este strict limitată la intervalul de timp necesar 

predării/preluării copilului. 

6. În cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatorie anunțarea în scris 

a meniului. 

7. Nu vor aduce copilul la program în cazul în care acesta este bolnav. În cazul în care, în urma 

controlului zilnic la intrarea în centru sunt constatate semne de boală, părintele este obligat să ia 

copilul acasă. 

8. Trebuie să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care 

copilul are o boală contagioasă, chiar dacă nu a adus copilul la program, reprezentantul legal anunță 

conducerea centrului. 

9. Vor prezenta avizul medical cu mențiunea ”apt pentru a intra în colectivitate” la reîntoarcerea 

copilului în cazul în care acesta a fost bolnav sau după o absență care depășește 5 zile. 

10. Vor comunica telefonic până în orele 0830 absența de o zi sau perioada în care copilul 

urmează să absenteze. 

11. Își vor da acordul scris în cazul în care copilul va părăsi orașul pentru desfășurarea unor 

activități.  

12. Dacă este cazul, să plătească taxe suplimentare pentru activități opționale și de educație 

nonformală (plimbări în parc, vizionarea unor spectacole de teatru și circ, excursii de o zi sau tabere 

etc.). 

13. Să asigure suport financiar pentru zilele de naștere și alte evenimente (Moș Nicolae, Moș 

Crăciun etc.) cu o sumă ce se va stabili de comun acord. 
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