
Extras din Regulasmentul de Ordine Interioara (ROI) al Liceului Tehnologic Alexandru 

borza Cluj , anul scolar 2021--- 2022 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL 

INTERNATULUI 

 
 

 

CAPITOLUL 1 - Organizarea şi funcţionarea internatelor şcolare 

 

Art. 1. Internatele şcolare se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a hotărârilor de 

guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale 

Art. 2. În internatele şcolare sunt cazaţi, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localităţii în care este 

situată şcoala. 

Art. 3. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către reprezentantul conducerii şcolii (dupa consultarea cu 

pedagogul şcolar/SUPRAVEGHETIRI DE NOAPTE).Solicitările de primire în internat se fac în scris la  

PEDAGOGI/SUPLINITORI DE NOAPTE de care aparţine internatul  , la încheierea anului şcolar şi, în 

cazuri deosebite cu 15 zile înaintea începerii anului şcolar. 

Art. 4. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat pentru băieţi şi fete şi pe 

cicluri de învăţământ şi clase. 

Art. 5. Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecţiilor, activităţi administrativ-gospodăreşti, 

servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de domenii de interese ale elevilor,comunicarea cu 

părinţii care au obligaţia să completeze fişa pentru părinţi,consilierea elevilor,comunicarea cu diriginţii, 

psihologul şcolar,profesori,de educaţie igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ţine cont de 

particularităţile de vârstă ale elevilor, asigurându-se zilnic 8-11 ore de somn pentru elevi. 

Art. 6. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul inventar 

şi lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse şi obligaţiile elevului şi ale 

administraţiei. PROCES VERBAL : VEZI ANEXA. 

Art. 7. Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi social-gospodăreşti 

din internate se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a personalului funcţional şi de servire şi cu 

sprijinul cadrelor didactice. 

Art.8. Conducerea internatului şcolar revine directorului şcolii pe lângă care funcţionează internatul 

sau unuia dintre directorii adjuncţi. 

Art.9 Elevii care săvârşesc fapte care aduc atingere legilor în vigoare şi regulamentului  

intern vor fi sancţionaţi în functie de gravitatea faptelor 

Art.10 Comitetul de camin , se alege la începutul fiecărui an scolar şi este format : 

   presedinte,secretar şi 3 membrii. 

a. pe fiecare palier se va numi o persoana responsabilă care va raporta pedagogului orice problema 

 ivita şi va fi responsabilă pentru buna desfăşurare a activităţii 

b. săptămanal va fi desemnat un elev de serviciu pe cameră, care are datoria de păstra curăţenia  

(miercurea rămanad ziua de curăţenie generală , la care participa toţi), prin rotaţie toţi elevi din  

fiecare cameră. 

c. Se numesc elevii dintr-o cameră care vor fi responsabili de curăţenia din sala de studiu, hol, casa  

scărilor, grupul sanitar şi sectoarele exterioare. 

 

 

 

CAPITOLUL – 2  Dispoziţii Generale 

 

1. Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului Tehnologic„Alexandru 



Borza” din Cluj-Napoca pentru elevii interni cuprinde normele de funcţionare ale căminului, prevederile 

specifice unui cămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora. 

2. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile regulamentului 

constituind obligaţii acorduale. 

3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru elevii cazaţi 

în cămin. 

4. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare şi masă este data de 25 a lunii în curs pentru 

luna următoare. 

5. Elevii Liceului Tehnologic„Alexandru Borza” au prioritate la repartizarea în cămin. În limita locurilor 

disponibile vor putea fi cazaţi elevi de la alte instituţii de învăţământ, pe baza recomandării eliberate de 

instituţia respectivă şi cu condiţia încheierii acordului de cazare pentru un an şcolar. 

6. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a 

mediilor, pe baza cererilor depuse la secretariatul liceului DE CATRE PERSONALUL CARE 

ASIGURA DESFASURAREA ACTIVITATII INCAMIN (cu număr de înregistrare) în luna iunie. 

Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administrație al școlii. 

 

 

 

CAPITOLUL 3 - ATRIBUŢII  ŞI  RESPONSABILITĂŢI  ALE  PEDAGOGULUI/ 

SUPRAVEGHETORULUI DE NOAPTE  

PERIOADA  : DE LA ORA 12(ZILEI IN CURS) ---PANA LA ORA  08(A DOUA ZI) 

 

ADMINISTRATORULUI / 

PROFESORUL DE SERVICIU (PENTRU PERIOADA ORARA 8-14) 

 

                                     

Art.3.(1)- Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi. 

          (2)- Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor: lectură particulară,audiţii, serbări, participări 

la activităţi sportive, activităţi cultural- artistice, plimbări, etc. 

          (3)- Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la 

elevi 

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

          (5)- Convoacă personalul auxiliar care se ocupă de întreţinerea căminului pentru orice defecţiune 

care apare şi urmăreşte  ca aceste reparaţii să fie făcute în timp util. 

          (6)- În timpul programului de dimineaţă urmăreşte ca toţi elevii din cămin să fie la şcoală şi nu le 

permite acestora ca în timpul programului să se întoarcă în cămin pentru a absenta de la unele ore de curs. 

          (7)- Anunţă cadrele medicale din şcoală de situaţiile în care unii elevi se îmbolnăvesc şi au nevoie 

de îngrijire medicală 

          (8)- Verifică dimineaţa şi seara curăţenia în camere, verifică modul în care este întreţinută camera 

cu tot ce se află în dotarea ei: aparatură, mobilier, pereţi, obiecte sanitare, etc. 

          (9)- 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. Informează 

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

directorul şcolii. 

         (10)-Tine registru cu evidenţa şi frecvenţa elevilor in cămin 

         (11)- Alege modalităţi de comunicare cu elevii 

         (12)- Identifică nevoile elevilor 

         (13)- Informează familia elevului despre orice probleme care pot apărea 

         (14)- Determină implicarea elevilor în procesul de învăţare şi în activităţile din cămin 

         (15)- Identifică, solicită şi recepţionează materialele consumabile pentru cămin 

        (16)- Completeaza biletele de voie care asigura invoirea elevilor pentru o anumita perioada de timp, 

permitandu-le accesul in afara campusului 



        (17)- Intocmeste procesul-verbal pentru activitatile din ziua respectiva, discuta cu unii elevi care au 

savarsit abateri , rezolva unele dispute aparute intre elevi 

        (18)- Supravegheaza programul de servire a mesei, asigura conditiile corespunzatoare  pentru 

servirea meselor principale ale zilei 

 

 

 

CAPITOLUL 4 -ATRIBUŢII  ŞI  RESPONSABILITĂŢI  ALE SUPRAVEGHETORULUI  DE 

NOAPTE 

 

Art.4.(1)- Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi. 

          (2)- Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor: lectură particulară,audiţii, serbări, participări 

la activităţi sportive, activităţi cultural- artistice, plimbări, etc. 

          (3)- Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină la 

elevi 

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

          (5)- Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce apar în legătură cu anumite 

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

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

directorul şcolii. 

         (6)-Tine registru cu evidenţa şi frecvenţa elevilor in cămin 

         (7)- Alege modalităţi de comunicare cu elevii 

         (8)- Identifică nevoile elevilor 

         (9)- Informează familia elevului despre orice probleme care pot apărea 

         (10)- Identifică, solicită şi recepţionează materialele consumabile pentru  

Cămin 

          (11)- Completeaza biletele de voie care asigura invoirea elevilor pentru o anumita perioada de timp, 

permitandu-le accesul in afara campusului 

 (12)-Intocmeste procesul verbal de predare/primire a serviciului zilnic. 

 

 

 

                                              CAPITOLUL 5 - ELEVII 

 

ART.1. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este 

înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de acestea, are calitatea de elev. 

Art.2.(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 

existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

            (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/ profesor, care 

consemnează, in mod obligatoriu, fiecare absenţă.   

            (3) Evidenţa prezenţei elevilor se face ori de cate ori este nevoie de catre pedagog /supravegheator, 

care consemnează, în mod obligatoriu fiecare absenţă . 

            (4) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de 

forţă majora, dovedite cu acte legale sunt considerate motivate. 

Art.3.(1) Motivarea absenţelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:                             

            (a) adeverinţa eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de 

medicul şcolar (dacă există). 

            (b) cererea scrisă a părintelui /tutorelui legal al elevului adresată directorului si aprobată de acesta, 

în urma consultarii cu dirigintele. 

 

 

 

CAPITOLUL 6 - COMITETUL DE CĂMIN 



Art.1. Comitetul de cămin are datoria de a menţine ordinea şi disciplina din cămin. 

Art.2. Comitetul de cămin are datoria de a judeca cinstit, drept şi onest pentru sancţiunile date elevilor 

care nu respectă regulamentul în vigoare. 

Art.3. Comitetul de cămin este format din: 

a) Preşedinte. 

b) Vicepreşedinte. 

c) Membri  3  elevi; 

d) Şefi de paliere, care vor fi numiţi din rândurile membrilor; 

e) Elevi cu diverse responsabilitati 

Art.4. Comitetul de cămin se va întruni o dată pe lună , sau de câte ori va fi nev 

 

 

CAPITOLUL 7 - Drepturile elevilor interni 

 

1. Elevii interni au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în cămin, pe o 

durată limitată, în următoarele condiții: Conform restrictiilor stabilite de DSP si a ordinului 

848/06.09.2021 
a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului. 

b) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 19.00, excepţie de la 

această regulă făcând doar profesorii, diriginţii, părinţii ori fraţii/surorile persoanei vizitate. 

c) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a primit 

vizitatorii. 

2. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de cameră 

,uscător pentru păr, un  laptop sau notebook, cu condiţiile respectării normelor PSI în vigoare, cu 

acordul pedagogului şi a colegilor de cameră.  

3. Elevii interni au dreptul să folosească reţeaua de televiziune şi internet prin cablu în condiţiile prevăzute 

în acordul de cazare. Activitatea desfasurandu-se numai in camera de studiu 

4. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș pentru diverse activitati culturale ,sportive ,etc ,în următoarele 

condiții: 

a) 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, lecții de conducere auto, etc.) 

-Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de programul 

activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. concursuri, campionate) vor fi anunțate 

formal cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea pentru participare din partea conducerii 

școlii și a pedagogului. 

b) în baza unui bilet de voie semnat de pedagog, cu specificarea intervalului orar pentru care se acordă 

învoirea și scopul acesteia. 

c) 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). 

d) în situații de urgență, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal, cu confirmarea 

ulterioară a acesteia. 

e) în cazul în care elevii interni sunt invitați să îşi petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă, un 

coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea părinților/tutorelui 

ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin trei zile înaintea datei pentru care se solicită 

învoirea. 

5. Elevii interni au dreptul să pleca acasă sa  în fiecare weekend. 

6. Elevii interni au dreptul ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul şcolar următor, cu 

condiţia ca anterior părăsirii căminului, să încheie acordul de cazare . 

7. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună şi geamurile de la 

camere ,igenizarea camerelor la începutul anului şcolar şi la cazările ocazionale(concursuri-

olimpiade)întreţinerea şi repararea defecţiunilor care apar inevitabil.  

 



 

  

CAPITOLUL 8 -Obligaţiile elevilor interni 
 

1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de ordine 

interioară. 

2. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a le deteriora. 

Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia nou. 

Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării 

vinovatului. 

3. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a instalaţiilor 

ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună. 

4. Să efectueze si sa  păstreze curăţenia în camere şi in spaţiile de folosinţă comună.  

5. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, comitetul de 

cămin-cantină analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor prin: 

- recuperarea pagubei de la toti locatarii camerei , ; 

- eliminarea din cămin la a doua abatere; 

6. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi. 

7.PROGRAM CAMIN  

A)Desteptarea  :  06,30. 

B)Program de Dimineata : 06.30 --- 07.15 

- aerisirea camerei miscari de inviorare  06.30 – 06.40 

- igiena personala 06.40 --- 07.00, 

- ordonarea camerei si pregatirea pentru cursuri. 07 --- 07.15, 

C ) Mic dejun: 07.15 – 07,45 

D) Cursuri 08 – 14  

Nota*** Intre orele 08  --- 14 CAMINUL ESTE INCHIS. 

Nota***ADAPTARE IN FUNCTIE DE ORARUL ELEVILOR. 

E) Servirea mesei de Pranz Prânz: 14.00 – 15.00     , 

F) PROGRAM DE STUDIU 15.00 --- 17.00, 

G)Program de Invoiri 17,00--- 20.00 

H). Cina ; 19.00 – 20.00. 

I). Programul de curăţenie şi igienă personală ora -20 .00 – 21,45. 

J) STINGEREA ORA 22.00 

 

PROGRAM ADMINISTRATIV 

 -- Programul de curăţenie generală si schimb lenjerie , in fiecare zi de miercuri  

 

 

7.1. CAMINUL SE INCHIDE IN FIECARE VINERI LA ORA 15.00, 

7.2. CAMINUL SE DESCHIDE IN FIECARE DUMINICA LA ORA  16.00 

7.3. PENTRU VACANTE , SARBATORI LEGALE SE VA AFISA DIN TIMP 

PROGRAMUL PROVIZORIU 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA :. SE INTERZICE CU DESAVARSIRE FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL SI A ALTOR 

MIJLOACE ELECTRONICE DUPA ORA DE STINGERE. 

8. 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 în conformitate cu 

cerinţele „Codului bunelor maniere”. 

9. La sfârşitul anului şcolar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare elev şi de d-na. 

pedagog. 

10. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), elevul este obligat să predea pedagogului inventarul 

pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare. 

11. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei) elevii interni sunt obligaţi să-şi achite toate restanţele de 

plată privind taxa de cazare, masă şi consumul de utilităţi. 

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

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

 să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri); 

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

ori rece.  

 

13.ELEVII INTERNI , trebuie sa paraseasca caminul cel tarziu in fiecare vineri pana la ora 15, 

14. CAMINUL SE INCHIDE IN FIECARE VINERI LA ORA 15 SI PRIMIREA IN CAMIN A 

ELEVILOR SE FACE DUMINICA INCEPAND CU ORA 16. 

15.PROGRAMUL in zilele de vacanta ,sarbatori legale  va fi stabilit de conducerea scolii si afisat. 

16. Sa achite pana in data de 28 ale lunii in curs taxele stabilite de conducerea scolii  

-..................lei fond camin NERAMBURSABIL 

- ................ lei taxa de cazare, 

- ................. lei / zi contravaloarea hranei. 

 

 

 

  

 

CAPITOLUL 9 - Interdicţii pentru Elevii interni 
 

1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanţelor 

halucinogene, pedagogul căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa conducerea şcolii şi în 

acelaşi timp organele de poliţie competente în situaţia în care există indiciile săvârşirii unor astfel de fapte. 

2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa alcoolului nu vor 

fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante. 

3. Petrecerile în cămin sunt interzise. 

4. Fumatul în cămin este interzis. 

5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile( în condiţiile în care nu este frigider). 

6. Se interzice deținerea și/sau utilizarea unor aparate electrice . 

7. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor. 

8. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele camerelor şi 

holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz. 

9.Se interzice furtul din avutul scolii sau proprietate individuala. 

10. Acte de vandalism. 



11. Se interzice introducerea sau posesia armelor albe, a spray-urilor paralizante,  produselor pirotehnice , spray-uri 

lacrimogene în incinta căminului. 

12 Se interzice. manifestari violente faţă de colegi şi fata de personalul angajat a căminului 

13.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia nou. 

14. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi implicit, unităţii 

de învăţământ. 

15,Se interzice folosirea telefonului mobil /tableta/laptop , dupa ora 22,00 , ora stingerii si in timpul 

programului de studiu ( in alt scop decat studiu) 

 
CAPITOLUL 10 -  Sancţiuni –elevi   

Nota ; Comisia pentru Prevenire si Eliminarea Violentei , a faptelor de coruptie si Discriminare in  

Mediul Scolar si propunerea de inbunatatire a calitatii va aparea cu prescurtarea; CPEV 

ABATEREA SANCŢIUNEA 

Nerespectarea orarului sau  tulburarea linistii -15 pct. penalizare 

Inducerea in eroare a personalul  15 pct.penalizare 

Se interzice cu desăvârşire  fumatul consumul ori 

comercializarea, în incinta căminului, a 

substanţelor halucinogene. 

-Sesizarea dirigintelui; 

-Sesizarea Politiei. 

-30 pct penalizare 

 

Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa 

alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe 

atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe 

agravante. 

-Sesizarea dirigintelui; 

-Eliminarea din cămin. 

 

Petrecerile în cămin sunt interzise -Sesizarea dirigintelui; 

-20 pct penalizare 

-la a doua abatere Eliminarea din cămin. 

În camere este interzis gătitul şi păstrarea 

alimentelor perisabile( în condiţiile în care nu 

este frigider). 

-observatie individuala şi eliminarea alimentelor 

perisabile  

- 30 pct penelizare 

Se interzice deținerea și/sau utilizarea unor 

aparate electrice (cană electrică, fierbător, reşou 

,incalzitoare etc.), cu excepția celor prevăzute la 

Capitolul II, punctul 2. 

- observatie individuala,eliminara acestor aparate 

electrice. 

-20 pct penalizare 

Se interzice cu desăvârşire 1. aruncarea de 

 obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe 

 ferestrele camerelor şi holurilor, 2.incalcarea regulamentului de 

colectarii selective a gunoiului 

3.escaladarea pervazelor ,balustradelor ori aplecatul peste  

pervaz şi balustradă 

-observatie individuala si 10 pct penalizare 

,-mustrare scrisă, si 20 pct,penalizare 

-Sesizarea CPEV. 

 

 

Furtul din avutul scolii sau proprietate  

individuala 

--Sesizarea CPEV; 

-Sesizarea Politiei paralelă; 

-Eliminarea din cămin. 

Se interzic actele  de vandalism -observatie individuala si30 pct penalizare, 

-mustrare scrisă si 30 pct penalizare, 

-Sesizarea CPVE 

Se interzice manifestari violente faţă  

de colegi şi personalul angajat a căminului. 

-observatie individuala si 30 pct penalizare, 

-mustrare scrisă si 30 pct penalizare, 

-Sesizarea CPVE 

Se interzice introducerea sau posesia  

armelor albe, a spray-urilor paralizante,  

incinta căminului. 

Sesizarea CPVE 

Eliminarea din cămin. 

 

Se interzice deteriorarea obiect din cameră  sau 

cămin. 

 

-Repararea sau achiziţionarea altuia nou; 

-La a doua abatere Eliminarea din cămin. 

Păstrarea curăţeniei şi golirea coşurilor de câte 

ori este necesar 

-observatie individuala si 10 pct penalizare, 

 -mustrare scrisă si 30 pct penalizare 



 

Se interzice utilizarea în camere a cablurilor de 

prelungire  aranjate necorespunzător pentru 

prevenirea accidentelor. 

-observatie individuala si 10 pct penalizare, 

-mustrare scrisă si 30 pct penalizare 

Se interzice  intrarea elevilor interni în camerele 

colegilor de sex opus. 

-observatie individuala si 10 pct penalizare, 

-mustrare scrisă si 30 pct penalizare 

 

1.La acunularea a 30 pct.penalizare – exclus temporar din camin pe o perioada de 7 – 30 zile  

2.la acumularea a 100 pct. Penalizare se sesizeaza PCVE cu propunerea de eliminare a elevului din 

camin. 
 

 

 

 

 CAPITOLUL 11 - Atribuţiile responsabilului pe palier 

 

-Să respecte şi să pună în practică deciziile pedagogului; 

-Să asigure buna desfăşurare a programului de gospodărie seara şi dimineaţa şi în ziua propusă pentru 

curăţenia generală; 

-Să verifice  păstrarea curățeniei la grupurile sanitare (toalete și dușuri seara şi dimineaţa) ; 

-Să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apă  caldă şi rece sunt închise după fiecare 

funcționare; 

-Să prevină şi să aplaneze conflictele care pot apărea între elevii cazaţi în cămin şi să aducă la cunotinţa 

pedagogului de serviciu într-un timp optim; 

-Să raporteze pedagogului toate problemele existente în cămin ; 

-După efectuarea  programului  de igenizare personală să verifice funcţionarea băilor; 

 

CAPITOLUL 12 – Atributiuni Responsabil Camera / Grup social / Sala de Lectura 

-Să se consulte  cu comitetul de cămin pentru toate activităţile care  se desfăşoară în cămin; 

-Să aducă la cunoştinţa pedagogului de serviciu dimineaţa orice defecţiune ori funcţionare anormală a 

instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună; 

 -Să propună diverse activităţii educative şi  să se implice în organizarea acestora; 

-Să participe la toate şedinţele de organizare şi să contribuie cu propuneri; 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 13 - Norme de igienă  individuală în colectivitate 

IN CONFORMITATE CU ORDIN ADMINISTRATIE 

PUBLICA NR.848/06.09.2021 SI NR.1456/ 2020  ,  GHIDUL 

PRIVIND MASURILE SANITARE SI DE PROTECTIE IN 

UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PE 

PERIOADA PANDEMIEI COVID 19 DIN 31.08.2020 SI  Ordinul 

MEC/MS 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   

 ANEXA 1. Extras din documentele mai sus mentionate, 



 ANEXA 2. Model PLAN CURATENIE  , conform anexa 1B la 

ghid. 

 

 
 

1. ECHIPAMENT. 

Fiecare elev este obligat să deţină următoarele obiecte personale : 

- periuţa şi pasta de dinţi, pahar ; 

- săpun, prosop, şlapi, şampon de păr ; 

- periuţa de unghii, perie de păr, unghiera sau foarfeca de unghii ; 

 

 

2. OBLIGAŢII  

          În ceea ce priveşte igiena individuală : 

- zilnic (sau de cate ori este nevoie)- duş cu apă caldă şi săpun ; 

- spălat pe dinţi cel puţin dimineaţa şi seara ; 

- zilnic- sau de cate ori este nevoie- schimbarea  lenjeriei intime, inclusiv a şosetelor şi spălarea 

acestora ; 

- spălatul pe mâini după fiecare folosire a  toaletei  şi înainte de mese ; 

- spălatul pe cap săptămânal sau de  cate ori este nevoie ; 

- prezentarea la medic imediat în cazul apariţiei unor fenomene  neobişnuite cutanate, digestive sau 

respiratorii ; 

- păstrarea ordinei şi curăţeniei, în mod permanent, în dulapul personal ; 

- aranjarea zilnica a patului personal ; 

- stocarea încălţămintei astfel încât aerisirea  ei să nu deranjeze colegii de cameră ; 

-  

3. SUNT INTERZISE URMĂTOARELE : 

- depozitarea  alimentelor în dulap ; 

- schimbarea obiectelor de îmbrăcăminte,  încălţăminte  şi de igienă personala  între elevi ; 

- folosirea patului altui elev ; 

- intrarea in pat  cu alte haine decât cu pijamaua ; 

- depozitarea unor  substanţe rău mirositoare  în dulapuri. 

- Încălcarea  acestor norme  de  igienă va fi sancţionată de conducerea  unităţii în funcţie de  decizia 

Consiliului de Administraţie 

- Comercializarea produselor de orice fel în interiorul internatului/şcolii este interzisa . 

 

 

CAPITOLUL 15 - Măsuri pentru prevenirea şi combaterea incendiilor 

 

        Riscul de incendiu: este criteriul de performanţă care reprezinta posibilitatea globală de izbucnire a 

incendiilor, determinată de interacţiunea proprietăţilor specifice a materialelor şi substanţelor combustibile 

cu surse potentiale de aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu. 

        -se va stabili si se va preciza  pe zone, spaţii, încăperi. 

        -este obligatorie luarea de măsuri pentru preîntâmpinarea propagării incendiilor pe faţadele 

construcţiilor. 

        Instalaţiile aferente construcţiilor: exploatarea sistemelor, instalaţiilor de orice categorie, cu defecţiuni, 

improvizaţii, sunt interzise. 

        -pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor        tehnologice, se interzice 

utilizarea necorespunzatoare sau solicitarea acestora peste limita admisă. 

        -functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de 

funcţionare este interzisă. 



        -executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de catre personalul neautorizat şi 

necalificat este interzisă. 

        -utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă. 

        -prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor se face numai în locuri 

amenajate, asigurându-se supraveghere permanentă. 

        -fumatul în locuri cu pericol de incendiu, stabilite ca atare prin reglementări specifice sau prin dispoziţii 

ale persoanelor fizice sau juridice abilitate, este interzis. 

        -locurile în care este permis fumatul se dotează şi, după caz, se marchează conform reglementărilor 

specifice. 

       -menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare a energiei electrice. 

       -folosirea dispozitivelor, aparatelor şi uneltelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scântei 

prin funcţionare este interzisă. 

      -se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire . 

 

Contravenţiile prevăzute se sancţionează după caz: 

 

      -sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz. 

      -constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cătreComisia Psi a Scolii,  

       Prin foc deschis se înţelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfăşoară într-un 

spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de: brichete, chibrituri, 

luminări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură. Se interzice lăsarea focului fără 

supraveghere, scăpat de sub control deoarece focul deschis se poate propaga la materialele şi elementele 

combustibile din apropiere. 

     Incendiile produse de fumat se datorează atât flăcării utilizate pentru aprinderea ţigării, cât şi restului ce 

rămâne la terminarea procesului de fumat. 

     Reşourile constituie sursa frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzatoare sub birouri, paturi, 

unde posibilitatea de a intra în contact cu materialele combustibile este foarte mare. 

     Reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi a deficienţelor 

pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate. 

 

 

CAPITOLUL 16 - Dispoziţii Finale 

 

1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 13.09.2021 şi va fi afişat atât la avizierul 

de la intrare în cămin cât şi  pe site-ul şcolii.  

2. In cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul căminului va anunţa imediat, telefonic, pe 

directorul şcolii şi cu aprobarea acestuia, organele de poliţie. 

3. In cazul nerespectării prevederilor din acordul de cazare şi a celor din prezentul regulament, conform 

art.6 al acordului de cazare administraţia căminului este îndreptăţită să propună rezilierea acordului de 

cazare. 

4. Anterior rezilierii,pedagogul căminului va înainta conducătorului unității de învăţământ un exemplar din 

declaraţiile referitoare la caz, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la prevederile acordului de 

cazare şi/sau de la cele ale regulamentului de ordine interioară.  

5. Tot anterior desfiinţării acordului de cazare, administraţia căminului va anunţa şi familia locatarului. 

6. Rezilierea acordului de cazare produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor menţionate la 

punctele 3 şi 4, (dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost achitată), fără restituirea vreunei sume de bani. 

7. Locatarul exclus din cămin pentru nerespectarea prevederilor acordului de cazare ori pe cele ale 

regulamentului de ordine interioară nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin 

nici ca vizitator. 

8. Fiecare elev va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile specificate în cazul nerespectării acestuia. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ.  

 

Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului 

Tehnologic„Alexandru Borza” din Mun.Cluj Napoca pentru studenţii interni 

cuprinde normele de funcţionare ale căminului, prevederile specifice unui cămin 

pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.  
STUDENTII CAZATI IN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA SE 

OBLIGA SA RESPECTE ROI-UL SPECIFIC CAMINELOR DE ELEVI. 

 

Capitolul 1 – Dispoziţii Generale 

1. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile 

regulamentului constituind obligaţii acorduale. 

2. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi 

pentru studenţi cazaţii în cămin. 

3. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare şi masă este data de 25 a lunii în 

curs pentru luna următoare. NEINDEPLINIREA ACESTEI PREVEDERI DUCE LA 

REZILIEREA CONTRACTULUI DE CAZARE. 

4.Pâna cel tirziu in ultima zi a lunii in curs , serviciul contabilitate va inainta un tabel cu 

elevii/studentii care au acces in camin incepand cu luna urmatoare.(daca au taxele la zi) 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 - Drepturile studenţilor 

 

1. Studenţii interni au dreptul să primească în cameră vizita părinţilor, fraţi, cu 

aprobarea pedagogului de serviciu şi înregistrarea  acestora;  

a) persoanele  străine: colegi, cunoştinţe, prieteni,vor efectua vizita studenţilor în sala 

de lectură cu acordul pedagogului; 

b) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 2000.Nu se admite  

rămânerea lor peste noapte. 

c) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de 

persoana care a primit vizitatorii 

2. Studenţii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii 

de cameră televizor, uscător pentru păr, laptop sau notebook  cu condiţiile respectării 

normelor PSI în vigoare, cu acordul pedagogului şi al colegilor de cameră.  

3. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună, 

igenizarea camerelor la începutul anului şcolar şi la cazările ocazionale (concursuri-

olimpiade) întreţinerea şi repararea defecţiunilor care apar inevitabil. 

 

CAPITOLUL 3 - Obligaţiile studenţilor 



 

1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de 

ordine interioară. 
2. Sa achite la termenul stability de conducerea scolii toate taxele de internat si cantina 

---TAXELE SE ACHITA PANA PE DATA DE 27 ALE LUNII IN CURS PENTRU LUNA 

URMATOARE. 

3.Taxa de internat este de…….…lei/luna 

4. Contravaloare masa : 3 mese= …….lei /zi   

5. Sa achite la inceputul contractului suma de  ………..... lei/an scolar , 

suma ce reprezinta FONDUL DE CAMIN . ACESTA TAXA NU SE RESTITUIE LA 

INCHEIEREA CONTRACTULUI. 

6. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără 

a le deteriora.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau 

achiziţionarea altuia nou în termen de 48 de ore. Costul va fi suportat de către persoana 

vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului. 

7. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare 

anormală a instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă 

comună. 

8. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună.  

9. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică 

vinovatul, comitetul de cămin-cantină analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea 

locatarilor prin: 

- redistribuirea în alte camere, individual; 

- eliminarea din cămin; 

10. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu 

ceilalţi elevi. 

11. Să respecte programul orar al căminului: 
 

 12. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), studentul este obligat să predea 

pedagogului inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare. 

 dacă lipseşte din cameră cazarmamentul şi sunt daune vor fi anunţaţi 

ORGANELE IN DREPT in vederea recuperarii pagubelor. 

13. Studenţii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu 

simţ gospodăresc 

 să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete / dușuri); 

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

după fiecare utilizare; 

  14.Studenţii cazaţi în cămin sunt obligaţi să prezinte adeverinţă de student în maxim 

o lună de la începerea anului universitar. 

15.Ieşirea din cămin după ora 23 este interzisă.   

 16.In cazul in care se solicita ramanerea in camin pe perioada sfarsitului de 

saptamana se instituie SERVICIUL DE ZI PE CAMIN , conform unei programari 

facute de pedagog. Durata serviciului : Sambata de la ora 14 pana Duminica ora 14. 



Pentru alte activitati  se constitue serviciul pe camin conform unui program 

stabilit de pedagog. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 - Interdicţii pentru Studenţi 

 

1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a 

substanţelor halucinogene, pedagogul căminului având dreptul şi obligaţia legală de a 

anunţa conducerea şcolii şi în acelaşi timp organele de poliţie competente în situaţia în care 

există indiciile săvârşirii unor astfel de fapte. 

2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa 

alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe 

agravante. 

3. Petrecerile în cămin sunt interzise. 

4. Fumatul în cămin este interzis. 

5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile (în condiţiile în care nu 

este frigider). 

6. Este complet interzisă intrarea studenţilor interni în camerele colegilor de sex opus. 

7. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele 

camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz. 

8.Se interzice furtul din avutul scolii sau proprietate individuala. 

9. Se interzic actele de vandalism. 

10. Se interzice introducerea sau posesia armelor albe, a spray-urilor paralizante, în incinta 

căminului. 

11 Se interzic manifestările violente faţă de colegi şi faţă de personalul angajat a căminului 

12.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea 

altuia nou. 

13. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi 

implicit, unităţii de învăţământ. 

 

5. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE. 

 In conformitate cu legea 129/2018 imi  dau  consimtamantul 

pentru prelucrarea datelor  cu caracter  personal . 

 

  

 
 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. RĂDUT IOANA MARGARETA 

 

 

 

 

 

 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/24789/in-curand-va-intra-in-vigoare-regulamentul-pentru-protectia-datelor-ce-trebuie-sa-stie-angajatorii.html


 

 

 

 

EXTRAS ROI 2021-2022 

7.PROGRAM CAMIN  
 

 

A)Desteptarea  :  ora 06,30. 

B)Program de Dimineata : 06.30 --- 07.15 

- aerisirea camerei miscari de inviorare  06.30 – 06.40 

- igiena personala 06.40 --- 07.00. 

- ordonarea camerei si pregatirea pentru cursuri. 07 --- 

07.15, 

C ) Mic dejun: 07.15 – 07.45 

D) Cursuri 08 – 14  
Nota*** Intre orele 08  --- 14 CAMINUL ESTE INCHIS. 

Nota***ADAPTARE IN FUNCTIE DE ORARUL ELEVILOR. 

E) Servirea mesei de Pranz Prânz: 14.00 – 15.00    , 

F) PROGRAM DE STUDIU 15.00 --- 17.00, 

G)Program de Invoiri 17.00 --- 20.00 

H). Cina ; 19.00 – 20.00 

I). Programul de curăţenie şi igienă personală de la 20.00 pana 

la ora 21.45 

J) STINGEREA ORA 22.00 

 

 

NOTA: Orice activitate extrascolara  care nu respecta 

prezentul program se va aproba in scris de d-na Directoare. 
 


