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                                                                                                                                                       Nr.5930 / 12.11.2021 

 

                                                                                                            Aprobat, Consiliul de Administrație: 11.11.2021 

       

       Anexa 1.  

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE AL 

INTERNATULUI 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 
Capitolul I 

1.1. Dispoziţii generale 

 

Art.1. Internatul şcolar se organizeaza şi funcţionează: 

➢ În baza Legii Educației Naționale nr.1/ 2011; 

➢  În baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5.447/31.08.2020; 

➢ În baza Ordinului comun M.E. nr. 5.338/ M.S.1082/01.10.2021 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ In baza Codului Cadru de Etica. 

Art. 2 Internatul este parte constitutivă a Liceului Tehnologic Special nr.1, din Oradea, prin intermediul 

căruia se asigură cazarea elevilor din învăţământul special gimnazial, liceal şi învăţământ profesional. 

În internatul şcolii sunt cazaţi elevii care au domiciliul, de regulă, în afara localităţii în care este 

situată şcoala sau elevii - cazuri sociale.  

Cazarea elevilor şcolii şi servirea mesei la cantina Liceului Tehnologic Special nr.1 din Oradea, 

sunt gratuite. 

Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea temelor, activităţi administrativ gospodăreşti, 

servirea mesei, activităţi de educaţie igienico-sanitară.  

La întocmirea programului se va ţine cont de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de orarul 

şcolii, asigurându-se zilnic minim 8 ore de somn pentru elevi. De organizarea şi monitorizarea acestor 

activităţi sunt responsabili pedagogul şcolar şi supraveghetorul de noapte.  

Elevii şcolii, interni sau externi, trebuie să aibă o ţinută adecvată şi un comportament decent, 

corespunzătoare statutului elevului; 

Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi administrativ- 

gospodăreşti se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a supraveghetorilor de noapte, a personalului 

funcţional şi de servire. 

 Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea internatului, cât şi pentru elevii 

cazaţi în internat. 

 

 

  

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1  ORADEA 

Str. Ghe. Bariţiu nr. 9 
Tel./fax: 0259 431459 

e-mail: licspec1oradea@yahoo.com 
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1.2 . Drepturile elevilor 
 

Art. 3 Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului, astfel încât să dispună de 

condiţii de muncă şi de viaţă necesare pregătirii lor. 

Art. 4 Ei au dreptul la cazarmament (pături, cearşafuri, perne). 

Art. 5 Elevii pot folosi spălătoria pentru spălarea şi întreţinerea lenjeriei de corp şi de pat, cu următorul 

program: o dată pe săptămână lenjeria de corp şi de pat, iar în cazuri excepţionale de câte ori este nevoie. 

Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spălătorie.  

Art. 6 În activitatea lor zilnică, elevii sunt ajutaţi de personalul încadrat în internat şi cantină. 

Art. 7 Elevii pot face propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă din internat; 

Art. 8 Elevii interni trebuie să sprijine în orice împrejurare activitatea pedagogului şcolar şi a 

supraveghetorului de noapte, în vederea respectării zilnice a programului de funcţionare şi a 

regulamentului internatului şcolar.  

Art. 9 Pentru orice nemulţumire cauzată de desfăşurarea activităţii din internat, elevii vor înştiinţa  

pedagogii, dirigintele şi conducerea şcolii; 

Art. 10 Elevii interni au dreptul să iasă în oraş în următoarele condiţii:  

a. În baza unei declaratii notariale formulată de părinţe/tutore pentru activităţi programate în afara 

şcolii (cercuri sau cluburi al căror membru este elevul).  

b. Orice activităţi în afara programului respectiv (ex. concursuri, campionate) vor fi anunţate formal 

cu cel puţin o săptămână înainte şi se va obţine aprobarea pentru participare din partea conducerii 

şcolii şi a pedagogului. 

c. Elevii interni care nu au 18 ani și nu au acordul părinților/tutorilor legali în baza unei declarații 

notariale, nu au voie să părăsească internatul pentru diverse activități.  

d. Elevii care au acordul părinților/ tutorilor legali în baza unei declarații notariale au voie să iasă în 

oraș în cazuri exceptionale: 

d.1. În baza unui bilet de voie semnat de diriginte, pedagog, conducerea școlii, în intervalul 

orar 8-14; 

d.2.  În baza unui bilet de voie semnat de pedagogul de serviciu în intervalul orar 14-18; 

d.3. În baza unui tabel nominal semnat de organizator şi de direcţiunea şcolii în cazul 

deplasărilor în grup (excursii, vizite, vizionări de spectacole sau alte evenimente).  

e.) Elevii pleacă acasă la sfârşitul săptămânii, cu acordul părinţilor/ tutorilor legali; Elevii interni au 

obligaţia de a solicita bilet de voie de la diriginte, profesorul de serviciu şi/sau pedagogul de serviciu, 

contrasemnat de către director, biletul de voie se va înregistra la poarta. 

f.) Părăsirea internatului fără bilet de voie este o abatere gravă de la regulamentul internatului şi 

elevul va fi sancţionat ca atare. 

 

1.3. Obligaţiile elevilor 

 

Art.11 Să respecte întocmai prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al internatului şi 

cele ale Regulamentului de ordine interioară.  

a. Elevii sunt obligaţi să respecte întocmai programul internatului; 

Programul de internat: 

 

❖ Ora de deşteptare:   6:30  

❖ Micul dejun:   7:00 -   7:25 

❖ Program de învăţare (meditaţii)- 

în cameră 

15:30 – 18:00 
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❖ Activități educative/ Activități 

de loiser 

❖ Servirea cinei 19:00-20:00 

❖ Închiderea căminului: 20:30 

❖ Ora de stingere 22:00 

❖ Program de curăţenie generală Joi – 17:00 – 19:00 

 

b.  Elevii interni au obligaţia să folosească utilităţile în mod civilizat şi cu simţ gospodăresc:  

• să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise;  

• să păstreze curăţenia la grupurile sanitare (toalete şi duşuri);  

• să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect şi nu sunt pierderi de apă 

caldă ori rece.  

• să-şi efectueze zilnic toaleta individuală; 

c. Fiecare elev este obligat să folosească şi să predea în stare bună materialele încredinţate spre 

folosinţă; deteriorarea bunurilor atrage după sine sancţionarea materială a elevilor sub forma 

recuperării bunului pe cheltuială proprie; 

d.  Repartiţia elevilor în camera pe clase este obligatorie. Este interzisă mutarea dintr-o cameră în 

alta conform Ordinului comun nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

e. Repartiția elevilor pe etaje se realizează astfel: 

 

    Etajul I Fete – Responsabil.:  pedag. Moț Monica, Rotar Elena 

                          

    Etajul II Fete – Responsabil.: pedag. Cătană Florica, Ciont Sorina  

 

    Etajul III Băieți – Responsabil: pedag. Petruț Ionel, Toth Emil 

 

    Etajul IV Băieți – Responsabil: pedag. Sim Ioana, Roșu Stelian  

                       

    Etajul V Băieți – Responsabil: pedag. Furdea Gabriel, Habi Cristian Robert 

 

 

f. Elevii sunt obligaţi să respecte modul de aranjare a paturilor şi a altor piese de mobilier în camere; 

g. Elevii sunt obligaţi să se supună controlului medical şi să respecte întocmai prescripţiile medicale: 

purtarea măștii și spălarea frecventă a mâinilor este obligatorie, în vederea prevenirii îmbolnăvirii 

cu SARS-COV 2. 

h. Este interzis accesul în alte camere, sau la alt nivel decât cel unde este repartizat.  

i. Este interzis accesul băieţilor pe palierul fetelor şi invers. 

j. Este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar. Fiecare elev intern este obligat să 

respecte programul şcolar; 

k. Elevii sunt obligaţi să respecte sarcinile stabilite, de către personalul didactic, de către pedagogi, 

medicul şcolar, asistenta medicală, personalul de îngrijire şi supraveghere; precum și programul 

internatului 

l. Elevii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului şi cantinei; 

m. Fiecare elev este obligat să păstreze curăţenia şi să participe la realizarea acesteia atât în 

interiorul internatului cât şi în exterior, conform programului căminului; 
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n.  Este interzisă aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună al ambalajelor şi 

resturilor menajere. 

o.  Elevii sunt obligaţi să se respecte unii pe alţii; este interzisă folosirea unui limbaj vulgar, a unei 

atitudini necorespunzătoare mediului şcolar şi a comportamentului necivilizat faţă de ceilalti elevi 

cazaţi. 

p.  Elevii interni sunt obligaţi să respecte personalul angajat în instituţie; 

q.  Elevii interni sunt obligaţi să respecte programul de învăţare după orele de curs şi să participe la 

acţiunile socio -culturale şi sportive stabilite în programul internatului; 

r. Sunt interzise jocurile de noroc în cămin; 

s. Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuţite, unelte de tâmplărie şi alte mijloace care pun în 

pericol viaţa şi facilitează furtul; 

t. Este interzis cu desăvârşire fumatul, consumul de alcool sau a oricăror substanţe dăunătoare 

sănătăţii fizice şi mentale. 

u. Este interzis încuiatul camerelor/ căminului fără avizul personalului din internat. Fiecare camera 

cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog. 

v.  Elevii interni au obligaţia să respecte regulile PSI. 

w. Elevii interni au obligaţia de a aduce la cunoştinţă pedagogului şcolar, orice încălcare a 

regulamentului de funcţionare a internatului şcolar;  

x. Este interzis:  

x.1 Intervenţia sub orice forma la instalaţiile electrice: tablouri electrice, prize, doze, 

întrerupătoare, etc. 

x.2 Căţăratul pe gemuri, burlane de scurgere a apei pluviale, centuri de împământare, etc. 

x.3 Urcatul pe acoperişul căminului sau alte suprafeţe situate la înălţime. 

x.4 Rezemarea corpului de balustrade şi coborârea pe balustrade. 

x.5 Accesul la hidranţi, stingătoare. 

x.6 Fuga sau îmbulzeala pe holurile internatului. 

y. Este interzisă aducerea persoanelor străine în perimetrul şcolii (cămin, şcoală, cantină) fără 

avizul conducerii instituţiei; 

      Art. 12. (1.) Elevii vor face de serviciu pe camera zilnic, prin rotație. 

                    (2.) Elevul de serviciu pe cameră are următoarele atribuții: 

➢ Să facă curăţenie în cameră seara de la ora: 21-21.30 

➢ Să verifice aranjarea paturilor la plecarea din cameră dimineaţa. 

➢ Verifică ordinea şi curăţenia în cameră de la ora 14.30 pana la ora 21.45. 

➢ Predă camera în ordine şi curată următorului elev de serviciu seara între orele 21.15-21.45. 

➢ Nu se iau în calcul reclamaţiile, fiecare elev este direct răspunzător după ce a luat camera 

în primire. 

➢ Ceilalţi elevi din cameră au obligaţia să respecte curăţenia. 

➢ Nerespectarea acestor îndatoriri atrage după sine sancționarea conform prezentului 

regulament. 

 

1.4. Sancţiuni 

 
Art.13 (1.) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.  

 (2.) Sancţiunile care se pot aplica elevilor interni sunt următoarele:  

                         a) observaţia individuală; 

                         b) mustrare scrisa; 

                         d) preavizul de eliminare din internat;  

                         e) eliminarea din internat;   
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Art.14. (1.) Observaţia individuală constă în mustrarea elevului şi atrage după sine primirea de puncte 

acordate pentru săvârşirea abaterilor de la acest regulament. La acumularea a 100 puncte elevul va fi 

discutat în faţa comitetului şi apoi exmatriculat din cămin. 

            (2.) Sancţiunea  se aplică de pedagog/supravegheator 

Art.15. (1.) Mustrarea scrisă constă în mustrarea elevului, în scris, la propunerea comitetului de cămin, 

pedagog/ supravegheator şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal sub semnătură. 

 (2.) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al comitetului de cămin prezentat 

consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului şcolar.  

Art.16. (1.) Preavizul de eliminare se întocmeşte, în scris, de pedagog/ supraveghetorul de noapte pentru 

abaterile repetate prevăzute în punctajul camerei, cumulate pe un semestru şi se înmânează părintelui/ 

tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani sub semnătură. 

 (2.) Sancţiunea se aplică elevilor care locuiesc în internat, nivel de învăţământ gimnazial, liceal, 

postliceal şi profesional.  

 (3.) Sancţiunea se consemneză în registrul de procese-verbale al comitetului de cămin şi se 

menţionează la sfârşitul semestrului sau anului şcolar. 

Art.17. Eliminarea, pe o perioadă determinată de timp a elevului din internat în funcție de abatere. 

Art.18. (1.) Eliminarea din internat se aplică elevilor pentru abateri grave, prevăzute de prezentul 

regulament de către comitetul de internat. 

(2.) Sancţiunea se aplică la mai multe abateri grave,cumulate pe un semestru școlar. 

            (3.) Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea comitetului de internat. 

(4.) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al comitetului de internat. 

(5.) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în 

scris sub semnătură, de către comitetul de internat. 

Art.19. (1.) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor matriale a unităţii de învăţământ plătesc toate 

lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 

 (2.) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii camere. 

 

 

Capitolul II 

2. 1.  Servirea mesei 

 
Art. 20. Pentru servirea mesei la cantina liceului se vor respecta toate normativele legislative în vigoare. 

Ministerul Sănătății a publicat un Ordin în temeiul Legii de modificare a Legii nr.1/2011 si a Legii 

nr.55/2020 – privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada 

pandemiei COVID-19, ordin care prevede un protocol pentru cantine. 

 

Art. 21. (1.) Programul zilnic de servirea mesei este: 

  

 

Nr.crt MIC  DEJUN ORA 

1.  Elevi Interni 7.00-7.25 

2.  Elevi Externi 7.35-8.00 

 

 

Nr.crt GUSTARE ORA 

1.  GIMNAZIU 10.00-10.30 

2.  PROFESIONALA PRACTICA 10.30-10.50 
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3.  PROFESIONALA TEORIE 10.50-11.10 

 

 

Nr.crt PRÂNZ ORA 

1.  GIMNAZIU 13.15 

2.  PROFESIONALA PRACTICA 13.40 

3.  PROFESIONALA TEORIE 14.00 

4.  GIMNAZIU 14.20 

 

  

Nr.crt GUSTARE ORA 

1.  GUSTARE 16:00 

  

  

Nr.crt CINĂ ORA 

1.  CINĂ 19:00 

 

Art.22 

(1.) Pentrul servirea mesei se va intra în cantină, pe serii, conform graficului aprobat, respectându-se 

normele de protecție și distanțare socială. Organizarea intervalelor aferente meselor și accesul va fi 

realizat astfel încât să se evite cozile și întâlnirile între grupe de elevi pe culoare; până cel târziu la 8:00, 

pentru a se putea ajunge la timp la orele de curs. 

(2.) Respectarea măsurilor de distanțare fizica de 1 m se aplică în orice context și în orice 

spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc; 

(3). La intrarea în cantină fiecare elev, obligatoriu, se va spăla pe mâini, se va dezinfecta, va purta masca. 

(4.) Fiecare elev se aşează la rând, în ordinea sosirii, în linişte, repectând distanța de 1 m, între el și 

oricare altă persoană îşi va lua mâncarea pe tavă şi se va aşeza la masă, doar cu colegii de clasă/dormitor, 

respectând în continuare normele de distanțare fizică. 

(5.) Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă; 

(6.) Este interzis aruncarea cu mâncare, pâine, etc. prin cantină, alergarea, deranjarea în orice fel a 

celorlalți colegi aflaţi în sala de mese. 

(7.) În intervalul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști 

și se vor spăla și dezinfecta pe mâini după fiecare contact, cuobiecte care ar putea fi contaminate. 

(8.) La terminarea servirii mesei, tava cu farfuriile şi tacâmurile vor fi duse la ghişeul unde se face 

debarasarea. 

(9.) Fiecare elev lasă masa curată, femeia de serviciu dezinfectând după fiecare elev masa. 

(10.) Sala de mese va fi aerisită dupa fiecare serie, înainte și după masă; 

(11.) Părăsirea cantinei se face în linişte, în mod civilizat. 

(12.) Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și 

dezinfecție. 

 

 

2.2. Igiena și asistența medicală 
 

Art.23.Regulile de igienă individuală constau în spălarea cu apă rece, pe mâini înainte şi după fiecare 

masă, spălare pe corp, pe dinţi, pe picioare înainte de culcare. Alte reguli igienico-sanitare sunt: 

- spălarea lenjeriei de pat. 

- spălarea hainelor. 
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- spălarea încălţămintei. 

Art.24. Regulile de igienă colectivă cuprind păstrarea curăţeniei în cameră, baie şi WC. 

   Este  intrezisă depozitarea alimentelor perisabile în dulapuri sau pe pervaz timp de mai multe zile.   

Art.25. (1.) Consultaţia medicală şi tratamentul medical se fac la cabinetul unităţii,de către personalul 

medico-sanitar,la orele stabilite prin programul orar al unităţii.În timpul weekendului tratamentul va fi 

administrat de către pedagogi. 

             (2.) Medicul școlii va preda pedagogilor printr-un proces verbal de predare- primire, 

medicamentația elevilor. 

Art.26. (1.) Curăţenia în cameră se face zilnic, de elevul de serviciu pe cameră. 

             (2.) Grupurile sanitare trebuie să fie întreţinute zilnic şi să fie aerisite. 

             (3.) Aerisirea încăperilor se face de către elevul de serviciu pe cameră şi se face înainte de 

culcare şi după deşteptare.  

             (4.) Iluminatul de serviciu (veghe) se asigură pe coridoare şi scări, pe timpul cât elevii dorm. 

Art.27. Elevii interni au un program stabilit de baie si igiena personala dimineata si seara. 

Art. 28. Distanțarea socială și  purtarea măștii sunt obligatorii în spațiile comune din internatul școlar. 

                                                                

 

Capitolul III 

3.1. Comitetul de cămin 
 

Art.29. Comitetul de cămin are datoria de a menţine ordinea şi disciplina din cămin. 

Art.30. Comitetul de cămin are datoria de a judeca cinstit, drept şi onest asupra  sancţiunii aplicate date 

elevilor. 

Art.31. Comitetul de internat este format din: 

a) Coordonator- directorul adjunct 

b) Membrii- 2 cadre didactice 

c) Responsabilii de paliere- 2 pedagogi școlari 

d) Responsabili paliere elevi 

Art.32. Comitetul de cămin se va întruni o dată pe lună , sau de câte ori va fi nevoie. 

Art.33. Comitetul de internat are următoarele atribuţii: 

   (1.) Împreună cu conducerea şcolii asigură buna funcţionare a internatului;  

 (2.) Asigură menţinerea ordinii şi disciplinei în internat, păstrarea bunurilor din dotarea 

internatului şi a cantinei, cunoaşterea şi respectarea de către elevi a prevederilor prezentului regulament;  

   (3.) Se interesează de preocupările profesionale şi extraşcolare ale elevilor interni, de 

particularităţile lor comportamentale intervenind operativ şi eficient, când este cazul, în sprijinul acestora;  

  (4.) Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar şi materiale 

necesare pentru crearea unui climat adecvat desfășurării activității în internat; 

(5.) Sesizează conducerea şcolii cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor de către personalul 

funcţional şi de servire;  

(6.) Sesizează conducerea şcolii despre abaterile elevilor interni; 

  (7.) La acumularea unui punctaj de 75p., comitetul de internat convoacă elevii pentru abaterile 

disciplinare săvârșite. 

 

Capitolul IV 

4.1. Atribuții și responsabilități ale pedagogului 
 

 

 Art.34. Pedagogul școlar asigură împreuna cu conducerea unității, buna funcționare a internatului. 
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Art. 35. Împreună cu conducerea şcolii asigură funcţionarea internatului; 

Art. 36. Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi;     

Art. 37. Elaborează pentru elevii interni, cu sprijinul conducerii şcolii, programul activităţilor educative 

şi administrativ-gospodăreşti; 

Art. 38. Organizează împreună cu personalul medico-sanitar activităţi de educaţie igienico sanitară; 

Art. 39. Se asigură de aplicarea măsurile de protecție și distantare a elevilor; 

Art. 40. Asigură menţinerea ordinei şi disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din 

dotarea internatului, cunoaşterea şi respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului internatelor 

şcolare şi a altor acte normative care reglementează vârsta şcolară;  

Art. 41. Realizează repartiția pe camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi 

atribuite elevilor din aceeaşi clasă pentru a limita contactul elevilor din clase diferite; Repartizează elevii 

interni pe camere și comunică lunar conducerii această repartizare;  

Art. 42. Organizează accesul pe baza orarului stabilit și prin păstrarea măsurilor de siguranța împotriva 

Sars- cov2 în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune) 

Art. 43. Supraveghează servirea mesei în cantina, câte 2 pedagogi prin rotație, unul la intrare și unul la 

locul de servire, pentru a asigura păstrarea distanțarii sociale între elevi. 

Art. 44. Instruiesc în permanenţă elevii cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; 

Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la elevi; 

Art. 45. Se interesează de preocupările profesionale şi extraşcolare ale elevilor, de particularităţile 

comportamentale, intervenind operativ şi eficient în sprijinul acestora; 

Art. 46. În funcţie de programul de studiu (cu precădere în zilele libere), organizează pentru elevii 

interni, activităţi recreativ-distractive, sportiv-turistice, cultural artistice;  

Art. 47. Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar şi materiale 

necesare pentru efectuarea activităţilor gospodăreşti şi desfăşurarea activităţilor educative; 

Art. 48. Antrenează elevii la acţiuni de înfrumuseţare al internatului, de amenajare şi întreţinere a 

spaţiilor verzi, a spaţiilor destinate activităţilor cultural-sportive şi recreative- distractive;  

Art. 49. Sesizează conducerea şcolii şi dirigintele cu privire la abaterile elevilor interni;  

Art. 50. Asigură efectuarea de către elevii interni, înaintea plecării în fiecare vacanţă, a curăţeniei în 

camera;  

Art. 51. Verifică dimineaţa în camere aranjarea de către elevi a paturilor și ordinea din dulapuri; verifică 

modul în care este întreţinută camera cu tot ce se află în dotarea ei: mobilier, pereţi, obiecte sanitare, etc.;  

Art. 52. Informează cadrele medicale de situațiile în care unii elevi se îmbolnavesc și au nevoie de 

îngrijire medical; 

Art. 53. Îndrumă elevii în acţiunea schimbării lenjeriei de pat; 

Art. 54. Solicită părinţilor, tutorelui legal, declaraţii notariale referitoare la învoirea elevilor după amiază 

în oraş (neînsoţiţi);  

Art. 55. Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce pot apărea în legătură cu anumite 

abateri de la disciplina de internat sau devieri de comportament ale copiilor lor cazaţi în internat. 

Informează apoi şi diriginţii de la clasele în care învaţă respectivii elevi, de situaţiile apărute şi de 

asemenea, pe directorul şcolii;  

Art. 56. Ține registru cu evidenţa elevilor din internat;   

Art. 57. În timpul programului de dimineaţă/după amiază urmăresc ca toţi elevii din internat să fie la 

școală şi nu le permite acestora ca în timpul programului să se întoarcă în internat pentru a absenta de la 

unele ore de curs;  

Art. 58. Discută cu unii elevi care au săvârșit abateri, rezolvă unele dispute apărute intre elevi; 

Art. 59. Supraveghează programul de servire a mesei, asigura condițiile corespunzătoare pentru servirea 

meselor principale ale zilei;  

Art. 60. Întocmește procesul-verbal de predare-primire a schimbului, ce va cuprinde și unele activități 

organizate în ziua respective, precum și incidentele apărute;  
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Art. 61. În cazul abaterilor disciplinare, completează fişa personală de monitorizare a elevului (în care 

este trecut tipul /tipurile de abateri, numele elevului, clasa, camera, pedagog) observații privind starea de 

sănătate, comportament, probleme familiale deosebite;  

Art. 62. Completează biletele de voie care asigura învoirea elevilor după-amiază pentru o anumita 

perioada de timp, permițându-le accesul în afara internatului pe baza unei declarații notariale de la 

părinte/ tutore legal și consemnează în caietul de evidență a biletelor de voie de la poartă. 

Art. 63. Întocmește caietul de evidență a prezenței elevilor la programul de meditații;  

Art. 64. În situaţia apariţiei unui caz suspect de infectare cu SARS-CoV-2 activeaza protocolul de izolare 

şi anunţa medical școlar, direcțiunea, sau apelează serviciul de urgenţă 112. 

Art. 65. Anunţă cadrele medicale din şcoală de situaţiile în care unii elevi se îmbolnăvesc şi au nevoie de 

îngrijire medicală; 

Art. 66. Anunță direcțiunea pentru orice defecţiune care apare şi urmăreşte  ca aceste reparaţii să fie 

făcute în timp util; 

Art. 67. Își desfășoară activitatea în conformitate cu planificarea avizată de directorul unității. 

 

 

Capitolul V 

5.1. Atribuții și responsabilități ale supraveghetorului de noapte 
 

Art. 68. (1.) Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi. 

(2.) Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la elevi 

(3.) Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în internat, şcoală, cantină. 

(4.) Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce pot apărea în legătură cu anumite 

abateri de la disciplina de cămin sau devieri de comportament ale copiilor lor cazaţi în cămin.  

(5.) Informează, diriginţii de la clasele în care învaţă respectivii elevi, de situaţiile apărute şi de 

asemenea, pe directorul şcolii. 

(6.) Ține registru cu evidenţa şi frecvenţa elevilor în cămin în perioada de noapte. 

(7.)Verifică prezenţa la intervale regulate de timp, a elevilor în camerele în care au fost repartizaţi. 

(8.) Informează familia elevului despre orice probleme care pot apărea. 

(9.) Se asigură de respectarea măsurilor de protecție și distantare a elevilor. 

(10.) Are obligaţia de a semnala problemele deosebite apărute pe timpul nopţii, în registrul de procese-

verbale;  

(11.) Asigură liniştea pe timpul nopţii în internat cu respectarea programului de somn;  

(12.) Pe timpul serviciului nu permite accesul persoanelor străine în internat;  

(13.) Răspunde de siguranța elevilor interni și a obiectivului;  

(14.) În situaţia apariţiei unui caz suspect de infectare cu SARS-CoV-2 activeaza protocolul de izolare şi 

anunţa medical școlar, direcțiunea, sau apelează serviciul de urgenţă 112. 

(15.) Apelează serviciul 112 și anunță direcțiunea în situaţiile în care unii elevi se îmbolnăvesc şi au 

nevoie de îngrijire medicală. 

Art. 69. Își desfășoară activitatea  în conformitate cu planificarea efectuată va fi avizat de directorul 

liceului; 

 

Dispoziții finale 

 
Art. 70. În cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul/ supraveghetorul de noapte va anunţa 

imediat, telefonic, conducerea unității sau organele de poliţie.  
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Art. 71. Fiecare elev şi părinte al elevului din internat va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile 

prezentului regulament, angajându-se astfel să-l respecte şi să suporte consecinţele specificate în cazul 

nerespectării acestuia. 
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ANEXA 1. 
 

Ora de incepere cursuri 

 1 

profesionala practica-

7.40   

   2 profesionala teorie-8.00   

3 gimnaziu- 8.15   

   

  GIMNAZIU I 4ore/zi 

Nr. ORA PAUZA 

1 8.15-9 9-9.15 

2 9.15-10 10-10.30 

3 10.30-11.15 

11.15-

11.30 

4 11.30-12.15   

1 12.15-13.15 

13.15-

13.30 

2 13.30-14.10 

14.10-

14.20 

3 14.20-15.00 

15.00-

15.10 

4 15.10-15.50   

           
 
 

 Durata orei  

1 

profesionala practica-50 

min   

2 profesionala teorie-50 min   

3 gimnaziu- 45 min   

   

  GIMNAZIU II 5ore/zi 

Nr. ORA PAUZA 

1 8.15-9 9-9.15 

2 9.15-10 10-10.30 

3 10.30-11.15 11.15-11.30 

4 11.30-12.15 12.15-12.30 

5 12.30-13.15   

1 13.15-14.10 14.10-14.20 

2 14.20-15.00 15.00-15.10 

3 15.10-15.50 15.50-16.00 

4 16.00-16.40   
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PROFESIONALA 
TEORIE   

Nr. ORA PAUZA 

1 8.00-8.50 8.50-9.00 

2 9.00-9.50 9.50-10.00 

3 10.00-10.50 
10.50-
11.10 

4 11.10-12.00 
12.00-
12.10 

5 12.10-13.00 
13.00-
13.10 

6 13.10-14.00 14- 
 
 
 

  
PROFESIONALA 
PRACTICA   

Nr. ORA PAUZA 

1 7.40-8.30 8.30-8.40 

2 8.40-9.30 9.30-9.40 

3 9.40-10.30 10.30-10.50 

4 10.50-11.40 11.40-11.50 

5 11.50-12.40 12.40-12.50 

6 12.50-13.40 13.40- 
 
 
 

 SERVIREA MESEI 

   

1 

GIMNAZIU-

I 12.15- 

2 

GIMNAZIU-

II 13.15- 

3 Profes.I 13.40- 

4 Profes.II 14-  

   

   pauza mare 
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ANEXA 2. 

Punctaj pentru abaterile săvârșite în cămin 

 
 
Nr.crt ABATERE  

1.  Furt 

2.  Bătaie+ arme albe 

3.  „Cazarea” persoanelor străine în internat 

4.  Introducerea şi comercializarea plantelor etnobotanice în  incinta internatului 

5.  Consumul plantelor etnobotanice 

6.  Intrarea băieţilor în camerele fetelor şi a fetelor în camerele baieților fără ştirea   
pedagogului şi rămânerea peste noapte în locurile respective 

7.  Înregistrarea şi postarea de imagini din școală/internat pe reţelele de socializare 

8.  Nerespectarea purtării măști- al 3-lea avertisment 

9.  Părăsirea internatului pe timpul nopţii 

10.  Introducerea substanţelor toxice, inflamabile în internatul școlii 

11.  Distrugerea (cu bună ştiinţă) a bunurilor din dotarea internatului 

12.  Nerespectarea purtării măști-al 2-lea avertisment 

13.  Aducerea persoanelor străine în cămin (fără să anunţe pedagogul) 

14.  Introducerea băuturilor alcoolice şi servirea acestora 

15.  Bătaie 

16.  Aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile comune a ambalajelor, a resturilor menajere . 

17.  Intrarea elevilor de pe un palier pe altul 

18.  Comportament necivilizat (vocabular vulgar- pornografic,  
gesturi obscene) 

19.  Aruncarea resturilor menajere în interiorul și exteriorul internatului sau în spaţiile de 
folosinţă comună 

20.  Prezentarea la internat după ora de închiderii 

21.  Nerespectarea repartiției în camere 

22.  Nerespectarea purtării măști- primul avertisment 

23.  Perturbarea orelor de meditaţie şi de odihnă 

24.  Fumat în cameră sau baie 

25.  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu pe cameră 

26.  Perturbarea liniştii după ora de stingere 

27.  Nerespectarea regulilor igienico-sanitare personale şi colective  

28.  Nerespectarea distanțării sociale în spațiile comune 

29.  Comportament necivilizat în sala de mese 
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30.  Folosirea aparatelor electrice (reşouri, calorifere, radiatoare) 

31.  Părăsirea internatului în timpul zilei (fără voia pedagogului) 

32.  Lipsa nemotivată de la programul de meditaţie 

 

 

 Rosu – 100 p 

 Verde- 50p 

 Albastru  - 25p 

 Portocaliu-20p 

 Verde deschis- 15p 

 Roz – 10p 

 Negru- 5p 
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ANEXA 3 

Punctaj pentru abaterile-recompense internat 
 

Nume elev:  

Camera: 

Clasa: 

Pedagog: 

 
Nr.crt ABATERE Abateri Recompense 

1.  Furt   

2.  Bătaie+ arme albe   

3.  „Cazarea” persoanelor străine în internat   

4.  Introducerea şi comercializarea plantelor etnobotanice 
în  incinta internatului 

  

5.  Consumul plantelor etnobotanice   

6.  Intrarea băieţilor în camerele fetelor şi a fetelor în 
camerele baieților fără ştirea   pedagogului şi rămânerea 
peste noapte în locurile respective 

  

7.  Înregistrarea şi postarea de imagini din școală/internat 
pe reţelele de socializare 

  

8.  Nerespectarea purtării măști- al 3-lea avertisment   

9.  Părăsirea internatului pe timpul nopţii    

10.  Introducerea substanţelor toxice, inflamabile în 
internatul școlii 

  

11.  Distrugerea (cu bună ştiinţă) a bunurilor din dotarea 
internatului 

  

12.  Nerespectarea purtării măști-al 2-lea avertisment   

13.  Aducerea persoanelor străine în internat (fără să anunţe 
pedagogul) 

  

14.  Introducerea băuturilor alcoolice şi servirea acestora   

15.  Bătaie   

16.  Aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile comune a 
ambalajelor, a resturilor menajere . 

  

17.  Intrarea elevilor de pe un palier pe altul   

18.  Comportament necivilizat (vocabular vulgar- 
pornografic, gesturi obscene) 

  

19.  Aruncarea resturilor menajere în interiorul și exteriorul 
internatului sau în spaţiile de folosinţă comună  

  

20.  Prezentarea la internat după ora de închiderii   

21.  Nerespectarea repartiției în camere   

22.  Nerespectarea purtării măști- primul avertisment   

23.  Perturbarea orelor de meditaţie şi de odihnă   

24.  Fumatul  în cameră sau baie   

25.  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu pe cameră.   

26.  Perturbarea liniştii după ora de stingere.   
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27.  Nerespectarea regulilor igienico-sanitare personale şi 
colective  

  

28.  Nerespectarea distanțării sociale în spațiile comune   

29.  Comportament necivilizat în sala de mese   

30.  Folosirea aparatelor electrice (reşouri, calorifere, 
radiatoare) 

  

31.  Părăsirea internatului în timpul zilei (fără voia 
pedagogului) 

  

32.  Lipsa nemotivată de la programul de meditaţie   

 

 

 Rosu – 100 p 

 Verde- 50p 

 Albastru  - 25p 

 Portocaliu-20p 

 Verde deschis- 15p 

 Roz – 10p 

 Negru- 5p 

 
 


