
PALATUL  COPIILOR  IAŞI        

B-dul Carol I nr. 2 Iaşi                                                                                       
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Nr. 1034 din 30.08.2019                                                                                                                Se aprobă,                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          Director,  

                                                                                                                                                        prof. Adrian Gelu Dobranici 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
Subsemnatul, ..……………………………................................………… în calitate de reprezentant legal al copilului/elevului 

……………………………..............................................., solicit înscrierea acestuia/acesteia la activităţile cercului  

……………………………………………………………… desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor Iaşi, în anul şcolar 2019-2020.  

Date de contact : unitatea de învăţământ de provenienţă  ……………………………….………..…….……..., clasa / grupa ....................., 

CNP ………………………………,  adresa de domiciliu ……………………………..……………………...............................………….. 

……………………………………..,  tel. ........................, adrese mail a) elev…………..……………… b) părinte ...........………………..  

Mama: numele şi prenumele ............................................................., tel. .............................., loc de muncă ………..…………………….. 

Tata: numele şi prenumele ..............................................................,  tel. ............................., loc de muncă ………………………………..  

Copilul are în şcoala de bază program :               dimineaţă □                              după amiază □ 

 Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituţiei de învăţământ şi sunt de acord /nu sunt de acord cu publicarea de 

imagini de la activităţile de cerc în care apare fiul/fiica mea.  

 Fiecare profesor are dreptul şi obligaţia să testeze aptitudinile copiilor pentru înscrierea la cerc și  de a-şi alege 

componenţii echipajelor participante la competiţii. 

 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR 

 Accesul/staţionarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal  în instituţie sunt permise la venirea şi plecarea copiilor la şi de la 

activităţile de cerc sau la alte activităţi ale Palatului Copiilor. Staţionarea pe culoarele instituţiei sau în vestiare dăunează procesului de 

învăţămant. 

 Accesul în Palatul Copiilor  se  face pe baza C.I., care va fi prezentată  personalului de supraveghere. 

 Copiii  însoţiţi de părinţi, bunici, alte rude, vor fi înstruiți să nu părăsească Palatul neînsoţiţi şi să-şi aştepte însoţitorul.  

Pentru evitarea posibilelor accidente în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta cu stricteţe, următoarele reguli:  

 Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalaţia electrică iar defecţiunile sesizate la funcţionarea aparatelor electrice din dotarea 

cercului vor fi anunţate profesorului/personalului de supraveghere/administratorului de patrimoniu. 

 Instalaţiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător şi civilizat, doar de către copii, pentru asigurarea unor condiții igienico –

sanitare adecvate.  

 Este interzisă alergarea în interiorul clădirii şi perturbarea desfăşurării activităţilor de cerc. 

 Deplasarea în curte şi pe scări se face cu atenţie; nu este admisă căţărarea pe pervazurile geamurilor/garduri/balustrade/bănci/în 

copaci.  

 În sălile de curs vor fi respectate normele specifice activităţii care se desfăşoară, norme ce le vor fi aduse la cunoştinţă elevilor de 

către profesorul îndrumător de cerc. 

 Palatul Copiilor Iaşi este degrevat de orice responsabilitate în situaţia producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de 

mai sus.  

 Părinţii, vizitatorii, nu au acces cu autovehiculul în curtea instituţiei, pentru a se evita  accidentările și pentru asigurarea accesului 

echipajelor de intervenție, în caz de necesitate.  

 Dacă elevul va lipsi la mai mult de o sesiune a cercului, absențele trebuiesc anunțate coordonatorului de cerc, urmând a fi motivate 

pe baza unor adeverințe medicale sau  a  altor motive întemeiate.   

 Palatul Copiilor Iaşi nu îşi asumă participarea la alte activităţi în afara celor cuprinse în Calendarul activităţilor educative 

naţionale, în Calendarul activităţilor educative regionale-interjudeţene, în Calendarul activităţilor educative judeţene şi a celor din 

calendarul propriu al Palatului şi I.S.J.Iaşi, care implică contribuţii financiare (taxe de participare, costume, orchestraţii şi negative 

personalizate, transport şi altele). 

 Cadrele didactice, P. C. Iaşi  oferă doar cursuri şi  activităţi gratuite şi nu desfăşoară nicio activitate care implică strângere de 

fonduri. 

 Anexez copie după certificatul de naştere al copilului/CI  şi adeverinţă medicală (pentru cercurile sportive).     

 Pentru fiecare cerc în parte se completează o cerere distinctă. 

 

 Data: ............................                                     Semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului........................................... 

 

 



 

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul ………………………………………………………………………………………………… în calitate de părinte/ 

tutore/ reprezentant legal al  copilului/elevului …………………………………………………………………....... înscris/ă la cercul 

………………………………………………………………………..................................................................... ......................, de la 

Palatul Copiilor Iaşi în anul şcolar 2019-2020 prin prezenta declar că am fost informat şi că înţeleg că datele cu caracter personal 

furnizate (nume, prenume, CNP, adresă, telefon, e-mail, instituţie de învăţămant, clasă etc.) sunt prelucrate de P.C. Iaşi, cu respectarea 

prevederilor regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii şi participării minorului/minorei la cercurile unităţii de 

învăţămant şi structurilor arondate şi la diferitele concursuri şi proiecte extraşcolare şi declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal, ale mele şi ale copilului meu, solicitate. 

Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea Palatului Copiilor Iaşi de a-şi îndeplini 

obligaţiile legale şi, pe cale de  consecinţă, imposibilitatea participării copilului la activitățile publice organizate de   instituţia de 

învăţământ. 

 

                                        SUNT de acord                                                         NU sunt de acord  

 

cu utilizarea imaginilor copilului meu în scopul publicării pe site-ul Palatului, pe reţele de socializare, pagină de facebook, 

youtube, mass-media sau publicaţii, pliante, afişe. Menţionăm că la evenimentele publice se pot face fotografii sau filmuleţe de către alţi 

participanţi în care pot apărea şi copiii înscrişi la cursurile la Palatul Copiilor și structurile sale. Palatul Copiilor nu se face responsabil de 

apariţia imaginilor acestora pe alte site-uri sau pagini de socializare, în afară de cele oficiale ale instituţiei. 

Îmi asum corectitudinea datelor personale furnizate şi faptul că voi înştiinţa instituţia ori de câte ori acestea vor suporta 

modificări. 

 

Semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului                   …………………………………….  

 


