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Aprobat în CA din ...................2020

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
AL INTERNATULUI
Art. 1.a) Internatul şcolar este unitate socio-educativă care se înfiinţează şi funcţionează pe
lângă unităţi şcolare sau grupuri de unităţi în scopul de a organiza elevilor condiţii de cazare,
studiu şi educaţie;
b) Cazarea elevilor în internat este de duminica de la ora 16:00 până vineri la ora 16:00.
Art. 2 a) Internatul școlar se organizează și funcționează în baza Legii Învățământului, a
hotărârilor de guvern, a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Educației Naționale.
b) Conducerea internatului şcolar revine directorului şcolii şi directorului adjunct;
Art. 3 a) Dreptul de a ocupa un loc în internatul școlii se obține pe baza unei cereri scrise
înregistrate la secretariatul unității școlare. În situația în care solicitările depășesc numărul
locurilor disponibile, elevii vor ocupa locurile de cazare în urma unei anchete sociale privind
starea materială a familiilor elevilor solicitanți, distanța pană la domiciliul părinților, precum
și situația școlară și disciplinară.
Conform ordinului 5487/31.08.2020 în anul școlar 2020-2021 cazarea elevilor în cameră
se face ținând cont de școala de proveniență și clasa elevului.
b). Elevii de la Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr,, au prioritate la repartizarea în internat.
În limita locurilor disponibile vor putea fi cazați elevi de la alte instituții de învățământ.
Art. 4 În incinta căminului sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice,
desfășurarea acțiunilor de propagandă politică și prozelitizm religios precum și orice activități
care încalcă normele morale și care pun în pericol sănătatea fizică și/sau psihică a elevilor.
Art. 5. a) La începutul fiecărui semestru, elevii/studenţii interni, primesc şi folosesc camera,
cu întregul inventar şi lenjeria de pat, pe baza unui proces-verbal în care sunt incluse şi
obligaţiile elevului şi ale administratorului;
b) La sfârșitul anului școlar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de
fiecare elev și de d-na administrator/d-na pedagog.
Art. 6. La nivelul internatului se constituie un comitet format din 3-11 elevi ales de adunarea
generală, odată la doi ani, prin vot direct, dintre care: preşedintele – ales pe baza candidaturii
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propuse şi membri cu responsabilităţi privind: activitatea profesională, cultural-sportivă,
gospodărească, igienico-sanitară;
Art. 7 Activitățile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecțiilor (meditații), activități
administrativ gospodărești, servirea mesei, activități vizând formarea și dezvoltarea de
domenii de interese ale elevilor, de educație igienico-sanitară. Toate aceste activități se vor
desfășura sub supravegherea pedagogului școlar.
Art. 8 Respectarea programului de ordine şi disciplină al internatului este obligatoriu pentru
toţi cei care locuiesc în el;
Art. 9 Elevii interni au dreptul:
a. Să aducă, pentru folosința proprie sau împreună cu colegii de cameră un laptop, în
condițiile respectării normelor PSI în vigoare, cu acordul pedagogului și al colegilor de
cameră;
b. Să iasă în oraș în fiecare miercuri între orele 16.00-18.00 sau în orice zi în baza unei
cereri formulate de părinți/tutore pentru participarea la activități programate în afara școlii cu
condiția ca să se reintoarcă până la ora 19.00 sau în cazuri speciale (evenimente deosebite
din viața urbei) până la ora 21.00 ( în acest caz pedagogul școlar va fi anunțat personal).
c) Să iasă în oraș în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în
afara școlii (cercuri sau cluburi al căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară
efectuate în particular, tratamente medicale, lectii de conducere auto, etc). Cererea va fi
însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de programul activității.
d) Să fie invoit în baza unui bilet de voie semnat de directorul școlii și de pedagog, cu
specificarea intervalului orar pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia.
e) Să participe la diverse activități organizate în baza unui tabel nominal semnat de
organizator și de direcțiunea școlii în cazul deplasărilor în grup (excursii, vizite, vizionări de
spectacole sau alte evenimente).
Art. 10 Evidența învoirilor va fi consemnată într-un registru de învoiri ce stă la
supraveghetor sau pedagog.
Art. 11. Elevii interni au obligația:
a. Să păstreze curățenia în camere, în spațiile de folosință comună și în cantină;
b. Să folosească obiectele din inventarul camerei conform destinației lor și fără a le deteriora.
Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziționarea altuia
nou. Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul
neidentificării vinovatului;
Pagubele se stabilesc de o comisie alcătuită din:
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- pedagogul şcolar;
- supraveghetorul de noapte;
- administratorul;
- un membru al comitetului de internat care încheie un proces-verbal în care se va menţiona
bunul dispărut sau degradat, valoarea de recuperat şi autorul faptei;
Termenul de înlăturare a prejudiciului este de 10 zile
c. Să aducă la cunoștința pedagogului/supraveghetorului de noapte orice defecțiune ori
funcționare anormală a instalațiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spațiilor de
folosință comună;
d. Să păstreze liniștea în cămin și cantină și să aibă relații civilizate cu colegii de cameră și cu
ceilalți colegi din internat;
e. Să respecte programul orar al căminului;
6.45

Deșteptarea

6.45 – 7.00

Program administrativ

7.00 – 8.00

Micul dejun

7.45

Plecarea la școală

13.00 – 15.00

Masa de prânz

16.00 – 18.45

Meditații în camera proprie

18.00 – 19.00

Cina

19.30 – 22.00

Program administrativ, meditație, activități de timp liber

22.00 – 22.30

Pregătirea pentru noapte

23.00

Stingerea

f. Să respecte angajaţii din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog,
supraveghetori de noapte, femei de servici, bucătărese, portari). Se va utiliza un limbaj şi un
comportament civilizat;
g. Să își schimbe lenjeria de pat conform planificării;
h. Elevii cazaţi au obligaţia de a plăti la termenul stabilit de către administraţie contravaloarea
cuantumului chiriei, excepţie făcând cazurile prevăzute de lege. Elevii cazaţi au obligaţia de
a se abona la cantina liceului, să-și plătească taxele de internat și hrană până în data de 29 ale
lunii, pentru luna viitoare;
i. Să arunce gunoiul în fiecare seară sau ori de câte ori este nevoie;
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j. În cazul acțiunilor coordonate de ISJ sau MEN (olimpiade sau concursuri școlare) ce
necesită asigurarea unor locuri de cazare, să elibereze camera în perioada solicitată;
k. Să se asigure că sunt opriți toți consumatorii electrici și apa la părăsirea camerei.

Art. 12. Elevilor interni le este interzis:
Pe perioada stării de alertă elevii interniști vor studia în camera proprie, vor purta
masca de câte ori vor părăsi masca.
Le este interzis traseismul dintr-o cameră în alta.
Se recomandă a se evita spațiile aglomerate.
1. Să introducă persoane străine în internat inclusiv părinți pe perioada stării de alertă.
2. Să introducă sau să consume băuturi alcoolice, substanțe halucinogene și țigări;
3. Să aducă și să folosească lenjerie de pat de acasă;
4. Să folosească aeroterme sau calorifere electrice;
5. Să intre în camerele colegilor;
6. Să arunce obiecte, ambalaje, gunoi etc. pe ferestrele camerelor şi holurilor;
7. Să facă modificări în ceea ce privește aranjamentul mobilierului în cameră;
8. Să introducă petarde, pocnitori sau substanțe inflamabile și toxice;
9. Să practice jocurile de noroc;
10. Să lipească pe pereți, dulapuri, noptiere, ferestre și pe uși fotografii sau postere;
11. Să încuie ușa de la cameră cu cheia pe timpul nopții;
12. Să mute scaunele din cameră în baie sau pe balcon;
13.Să părăsească internatul între orele 15:00 și 7:30, de duminică (ora 16:00) până vineri (ora
7:30) fără bilet de voie semnat de părinte și pedagog (cu excepția zilei de miercuri între orele
16:00-18:00 –art.6, alin.b)
14. În internat există un izolator, potrivit normelor sanitare în vigoare;
Art. 13. Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se vor aplica, în funcție de
gravitatea abaterilor, sancțiuni.
În cazul în care abaterea constă și în deteriorarea și distrugerea unor bunuri din cămin,
mai întâi se vor recupera de la cei vinovați pagubele produse.
Sancțiunile care pot fi aplicate sunt:
a) mustrare verbală;
b) avertisment scris cu înștiințarea părinților;
c) excluderea din cămin.

5

Art. 14. Sancţiunea cu mustrare verbală se aplică de către pedagogul școlar, supraveghetor
de noapte, diriginte pentru nerespectarea programului orar al căminului, nerespectarea liniștii
și a orelor de pregătire a temelor, comportament necivilizat față de colegii de cameră, ceilalți
elevi din cămin și angajații din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog,
supraveghetor de noapte, bucătărese, femei de serviciu), nerespectarea regulilor de protecție a
muncii, de prevenire a incendiilor, plecarea din internat în afara orelor stabilite de părinte.
Art. 15. Sancţiunea cu avertisment scris cu înștiințarea părinților se poate aplica la
propunerea pedagogului școlar/supraveghetor de noapte și comitetului de cămin pentru
nerespectarea și repetarea următoarele fapte ca: neasigurarea ordinii şi curăţeniei în camere şi
spaţii comune, mutarea din cameră fără înştiinţarea pedagogului, tulburarea liniştii în
cămin/organizarea de petreceri, consumul de băuturi alcoolice, fumat, introducerea de
persoane străine în internat, introducerea de arme, pocnitori sau petarde, practicarea jocurilor
de noroc, aruncarea de obiecte, ambalaje pe ferestrele camerelor, deteriorarea obiectelor din
cameră, părăsirea internatului la sfârșitul anului școlar fără predarea către administrator și
pedagog a inventarului camerei.
Art.16. Sancţiunea cu excluderea din cămin se aplică la propunerea pedagogului școlar și a
supraveghetorului de noapte după ce au fost aplicate sancțiunile anterioare și elevul a
continuat cu săvârșirea abaterilor menționate anterior ( art. 14, 15). Elevul exclus din cămin
nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.
NOTĂ:
Program pedagog: 14.00 – 22.00 (Luni – Joi)
Îngrijitor de noapte: 22.00 – 7.00 (Luni – Joi)

!!! În cazul în care un elev este bolnav/se îmbolnăvește, părintele/tutorele
legal trebuie să anunțe în cel mai scurt timp dacă se deplasează să ia copilul
din internat și să anunțe perioada pentru care va absenta.

DIRECTOR,
Prof. Băguț Mihaela Elena

