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privind Regulamentul de Tabàrà privind desfàçurarea actività{ilor în centrele de agrement din
refeaua Nlinisterului Tineretului çi Sportului çi în locatiile private acreditate
Ar,ând în vcdere:

.
.
.
.

O.U.G. nr 96 din 22 decernbrie 2012 privind stabilirea unor rnâsuri dc reorganizarc în cadrul
admirTistratiei pr.rblicc ccntrale çi pcntm modif-icarea unor acte norrlative:
H.G. nr. l1l2(l13. prir,rnd organizarea çr flincfionarea MinisterulLri Tinerctului çi Sportr-rlLri.
H.G. nr 77612010 privind organizarea çi fi,rncfionarea dircctiilor iudelenù pentru sporl çi tincrct.
rcspcctir a Direcliei pentru Sporl ç.i Tineret a Municipiului Bncureçti:
Regulamentul de Tatràrà. nr. .18/12.03.2013. privind desfàçurarea actività1ilor în centrcle de
agrcmcnt din rcleaua N{inisterului Tineretului çi Spor-tr"rh-ri çi în locatiilc privatc acrcditate:

În temeiul art.ll alin.(4) din H.G. nr.lll20l3 privincl

organizarea

çi functionarca

Ministcrulgr

Tineretului çi Sporltrlui

Nlinistrul Tineretului çi Sportului
emite prezentul
ORDIh{

Art.

1 Cu clata prezentr-rlui Ordin sc aprobà Rcgulartrcntul de Tabàrà privind desfàçurarea activitaçilor în
ccntrelc de agrenert din rclcaua Ministcrului Tincretului çi Sporlului çi în locafiile private acrcditate:
Art.2 lnccpând cu data prezettului ordin. orice prevedere cbntrarà- îsi înceteazà aplicabilitatca"
Art. 3 Prezsrtul ordin se difuzeazâ prin Directra JLrridic- Contelcios si Politici de Pcrsonal astfel:
-Dircctici Tabcrc çi Agrcnrcnt
-Drrcctici Polrrrci tcouorrrrcc
-Dirccliilor Judclcnc pcutm Sport çi Trneret- rcspcctiri Drrectiei pentru Sporl çi Tinerct a Municrpiului
Bucr"rrcçti.
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Acest regulament vizeazâ confbrtul çi sigr"ran{a participanlilor la tabâra

de

centml

selia'pelioada

/

ercursia în

agrernent.
sositi

.

din

localitatea

.. judetui

l" jllirsuri igienico -sunilcre si de securitute pcrsonalà:
l. Nu este permisà pàstrarea irr camere a alimentelor

perisabile (dacà camerele nu sunt

fiigidere):
îrr tabàrà se va efèctlla un control medical. de câtre personalul sanitar af'lat în
pentru
tabàrà,
depistarea eventualelor boli parazitare çi luarea mâsurilor tlecesare pentru
i zo I area persoanel or sau,qrupur-i I or afectate
Cazarea îtt centrul de a-erement se va fàce avànd în vedere vârsta çi sexul participantilor
la tabàrà înbaza propunerii çi sub atenta supraveghere a însotitorilor.
Pàstrarea cr-rràçeniei în spatiile de cazare çi împrejurimile acestora;
Folosirea corectà çi civilizatà a grr-rpurilor sanitare,
Respectarea orelor de masà çi seriilor de masà;
In sala de mese se va purta o tinutà decentà;
Respectarea prograntului de odihnà çi activitate al centrului de agrement, afi$at în locuri
vizibile (program ore de odihnà: orele 22.00 07 00);
Respectarea igienei individuale;
E,r,itarea detinerii de medicamente. Orice problemà de nalurà medicalà va fi adusà la
cuuostinfa cadrelor medicale din centrul de agrement. aceastà inforntare va f-r tàcutà atât
de profesorul însotitor cât çi de fiecare participant la tabàrà.
dotate
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11, Afrçarea meniului pentru toatà perioada sejurului la loc vizibil. Respectarea gramajului
avizat de medicr-rl nr-rtritionist çi adus 1a cunostinta însotitorilor de grup.

Se interzice accesul în centrul de agrement a comerciantilor neautorizati
(interzicerea speculei) çi acte de comerl ale participantilor latabârâ çi/sar-r ale persoanelor
salariate ale taberei.
13. Este interzis consumul çi camercializarea de bàuturi alcoolice. al substanlelor
halucinogene çi folosirea armelor albe (nici màcar în joacâ); respectarea prevederilor
H.G. 128.11994 çi Le*qea 12312008, Ordin nr. 156312008 emis de Ministerul Sânàtàçii
Publice.
14. Scâldatul (în mare, ape curgàtoare, lacuri" etc.) este permis doar în locuri amenajate
special în acest scop, doarîn prezenla çi sub alenta Supraveghere a însolitorilor de grup çi
doar dacâ semnalele specifice de pe plaiele amenaiate çi salvamarii permit acest lucru;
15. Expeditiile montane, câ!ârâry drumetii, etc., se vor face doar respectând traseele turistice,
semnalele specifice çi doar sub îndrumarea însotitorilor de grup sau a unor instructori
specializati (salvamonti çti).'
12.

[1.

1.

2.

Miisuri priyinil circulalic pe drumurile publice:
Respectarea regulilor privind circulalia pe drumurile publice;
Se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu existâ, se va circula pe partea stângà a

drumului.
3.

4.

Traversàri1e se vor lace numai prin locuri marcate sau pe la coltul stràzilor çi numai dupà
o bunâ asigurare;
Traversârile se vûr fbce numai peste pasarelà (uncle eristà), interzicându-se trecer€a peste
calea fèratà.

III. Mtisuri privind

L

2.
3.

securituteu bunurikr personcle
La plecarea din spatiile de cazat'e se controleazâ dacâ geamurile çi uçile de acces sunt
bine închise, iar în cazul în care se constatâ unele defècliuni la sistemul de închidere al
acestora. se va inlorma personalul de seniciu sau administratorul centrului de agrement
pentru remedierea situaliilor respective;
Se vor evita legàturile ocazionale cu persoane necunoscute;
Este interzisà introducerea în spafiile de cazare a persoanelor stràine de grup;

IV. Mrisuri P.S.l.
1. Este interzis lumatul în spaliile de cazare sau servire a mesei, sau în spatiile centrelor de
agrement,

2. Este interzisâ fblosirea chibdturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;
3. Este interzis sà se umble la instala{iile electrice" prize. întrerupàtoare,
4.
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siguran!â, precum çi folosirea unor instalatii improrrizate.
Ûrice defecliune se semnaleazà personalului de serviciu, administratorului.
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l/. Mitsuri generale
Se va întocmi çi afiça obligatoriu inventarul spaliilor de cazare çi se va întocmi procesverbai de predare - primire între gestionar-Lrl/administratorul taberei çi prolesorii însotitori
ai gnrpurilor:;
l. Pàstrarea bunr-.rrilor din dotarea centnrlui de agrerrent în condilii bune este obligatorie
(mobilier, pàturi, cearceafliri, perne etc.),
3. Pâstrarea în conditii bune a încàperilor,
4. Este interzisâ scoaterea veselei çi a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafurilor,
pâturilor din dormitoare;
5, Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovali sau dacâ aceçtia nu sunt depistati, de 1a
întregul gnrp;
6. Respectarea programului de masâ çi odihnà;
^7. Se interzice pârâsirea centrul de agrement individual, frrâ însolitoml de grup;
ô. Sesizarea de r-rrgentà a conducerii DJST çi a politiei dbspre disparilia unei persoane din
gl1lp, precllm çi a unor bunuri din camerà;
L Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronicà, sà fie pàstrate la locuri sigure pentru
a preveni disparilia acestora;
10.SÈ vaevil,a orice altercalie între membrii grupului sall cu persoane strâine din tabàrà sau
din afara acesteia;
1,

VI. Ssncliuni

t.

Nerespectarea oricàreia dintre màsurile specificate în prezentul Regulament duce
la urmàtoarele sanctiuni:

Benefrciarii (copii si tineri participanti la tabere):

l.

aten(ionarea/mustraren persoanelor vinovate de încàlcar"ea prezentelor norme
gi/sau a altor prevecleri legale;

2. anun{area urgentà a apartinàtorilor legali ai acestora;
3. în cazul abaterilor grave, excluderea directà din centrul de agrement.

*Ço
l.

atenfionarealmustrâreâ persoanelor vinovate de încà[carea prezentelor nonme
çi/sau a altor prevederi legaie;
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2.

sesizarea orgnnelor abilitate;

3"

în cazun abaterilor grâve excluclerea directà gi înlocuirea însotiton'ilcr.
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VII. Ilispozitii liinsl e
Prezentul "REGULAMENT DE TABÀRÀ" se a1.rçeazâ în mod obligatoriu în locuri vizibile
(ex. cantine" intrarea în tabere, holurile spaliilor de cazare. avtzier etc.), în fiecare centru de
agrement, se aduce la cunoçtinfa tuturor participan{ilor la tabere, de câtre personalul
centrului de agrement, se semneazâ, de personalul centrului de agrement çi de câtre
personalul însolitor, de luare la cunoçtin!à printr-un proces verbal de instruire conform
anexei. Pentru participantii minori va semna însotitorul pe propria râspundere cà a efectuat
personal instruirea.
Data: (Se va completa în prima zi de sejur)

SECRETAR DE STAT
Cristian Cosmin
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DIRECTLA POLITICI ECONOMICE
Director
Clara Untaru

Consilier Juridie
Dacian vi.e1;ffiu"
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DIRECTIA TABERE $I AGREMENT
Director
Cezar Stancu

SERVICILTL TABERE SI AGREM
Çef Serviciu
Anca Vizantini
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