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CAP. I  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INTERNATULUI 

Art.1 Prezentul regulament este parte complementară a Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului 
Tehnologic Transporturi Auto. 
 
Art.2 Internatul şcolar se organizeaza şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a hotărârilor de guvern, a ordinelor şi 
instrucţiunilor MEN. 
 
Art.3 Cazarea elevilor în internat se face pe bază de cerere aprobată de către directorul liceului în calitate de preşedinte al 
consiliului de administrație si se face în următoarea ordine : 
-Se cazează elevii liceului nostru 
-Se aprobă cereri în ordinea: clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. 
-Se ţine cont de activitatea şi atitudinea din semestrul/anul trecut şcolar, de stabilitatea din internat. 
 
Art.4 Conducerea liceului împreună cu comitetul de internat  a stabilit următorul program de activitate: 
 
6,30 - DEŞTEPTAREA 
6,30-7,00 – spălarea si pregătirea pentru micul dejun, 
7,00- 7,45 – micul dejun. 
8,00 – 12,55/13,45 - CURSURI  
13,00 - 14,30 - masa prânz, 
14,30 - 16,00 – odihnă, 
16,00 - 17,20 – pregătirea temelor/studiu individual, 
17,20 - 17,30 – pauză, 
17,30 – 18,30 - pregătirea temelor/studiu individual, 
18,30 – 19,30 – cina, 
19,30 - 20,30 – program administrativ, 
20,30 - 22,00 – program de recreere. 
22, 00 – STINGEREA 
 
Art.5 Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea temelor, activităţi administrativ-gospodăreşti, servirea mesei, 
activităţi de educaţie igienico-sanitară. La întocmirea programului pedagogii vor ţine cont de particularităţile de vârstă ale 
elevilor şi de orarul şcolii, asigurându-se zilnic minim 8 ore de somn pentru elevi. 
 
Art.6 La începutul fiecărei perioade de şcoală elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul inventar şi 
cazarmamentul, pe baza unui proces-verbal. 
 
Art.7 Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi administrativ- gospodăreşti se face 
sub supravegherea pedagogilor şcolari. 
 

CAP. II  COMITETUL DE INTERNAT - ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
Art.8 La nivelul internatului funcţionează un comitet format din 3 membri, ales la început de an prin vot deschis. 
Preşedintele comitetului este ales prin vot secret de către membrii comitetului, celorlalţi membri li se repartizează 
responsabilităţi cu privire la: activităţi profesionale, cultural- sportive, gospodăreşti etc.  
 
Art.9 Comitetul de internat colaborează în activitatea sa cu conducerea liceului, pedagogii şcolari şi administratorul. 
 
Art.10  Comitetul de internat se întruneşte ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună. 
 
Art.11  Comitetul de internat are următoarele atribuţii: 
    a) Asigură comunicarea între conducerea școlii și elevii interni; 
    b)Aplică, cu sprijinul consilierului educativ și a pedagogilor şcolari, programul activităţilor pentru elevii interni; 
    c)Asigură menţinerea ordinii şi disciplinei elevilor interni, păstrarea bunurilor din dotarea internatului şi a cantinei, 
cunoaşterea şi respectarea de către elevi a prevederilor prezentului regulament de ordine interioară; 
    d)Stabileşte împreună cu administratorul şcolii meniul pe o săptămână. Meniul trebuie stabilit cel mai târziu în ziua de 
miercuri pentru săptămâna viitoare pentru a se face o aprovizionare corespunzătoare; 



                                                  

    e) Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar şi materiale necesare pentru crearea 
unui climat cât mai bun. 

     
CAP. III  DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

Art.12  Elevii interni au dreptul: 

 să folosească în mod gratuit baza materială a internatului şi a cantinei, 

 să servească masa la cantină, 

 să folosească spaţiul de studiu, 

 să aleagă şi să fie ales, în comitetul de internat, 

 să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă în internat, 

 să participe la activităţile organizate în internat şi în afara lui. 
 

Art.13  Elevii interni au următoarele îndatoriri: 

 să respecte programul de functionare al internatului; 

 să efectueze zilnic curăţenia în camera de locuit; 

 să aibă o ţinută şi un comportament civilizat faţă de toţi cei implicaţi în activitatea internatului, precum şi faţă de 
colegi; 

 să folosească corespunzător bunurile din inventar, precum şi toate bunurile din internat puse la dispoziţie; 

 să folosească corespunzător instalaţiile sanitare şi electrice; 

 să respecte regulile igienico-sanitare; 

 să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în camera de locuit, în spaţiile comune şi din jurul internatului. 

 să achite lunar regia de internat; 

 să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu în legătură cu orice plecare din internat; 

 să respecte, cu stricteţe, regulile de protecţia muncii; 

 să respecte normele de prevenire a incendiilor; 

 să respecte orele de studiu şi de pregătire a temelor pentru a doua zi. 
 

Art.14  Elevilor interni le sunt interzise : 

 Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat, 

 Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, a drogurilor, substantelor halocinogene, fumatul, 

 Introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice, 

 Folosirea reşourilor sau a altor aparate electrice, 

 Pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere sau pe ferestre, 

 Practicarea jocurilor de noroc şi furturi de bunuri de orice natură, 

 Lipirea pe pereţii camerelor, a holurilor, pe uşi, ferestre şi dulapuri, în băi şi sala de mese de fotografii sau 
decupaje cu scene obscene sau care contravin moralei creştine, 

 Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie, 

 Aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi resturilor menajere. 
  

Art.15 Elevii răspund material şi disciplinar pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor încredinţate spre folosinţă 
personală şi colectivă din cameră şi încăperile de folosinţă comună a internatului. 
Pagubele se stabilesc de către comisia formată din preşedintele comitetului de internat, pedagogul şcolar şi 
administratorul, care încheie un proces - verbal în care se va menţiona bunul dispărut sau degradat, valoarea de recuperat 
şi autorul faptei. 
     Când autorul faptei este chiar preşedintele comitetului de internat comisia este formată din directorul şcolii, pedagogul 
şcolar şi administratorul liceului. 
     În cazul în care nu se va putea identifica autorul faptei, contravaloarea prejudiciilor constituite va fi suportat de către 
toţi elevii din camera în care s-a produs prejudiciul sau care folosesc încăperile de uz comun. 
    Termenul de recuperare a prejudiciului este de 30 zile dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. 

 
CAP. IV   RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

Art.16 Elevii interni care se remarcă în activităţile administrativ-gospodăreşti, de înfrumuseţare a camerelor, internatului 
şi spaţiului din jurul internatului şi a cantinei precum şi printr-un comportament de excepţie vor fi recompensaţi prin 
evidenţiere în faţa clasei, a şcolii, acordarea unor facilităţi pentru excursii şi tabere, cu diplome. 
 



                                                  

Art.17 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în funcţie de gravitatea faptelor 
anterioare a elevului şi de condiţiile în care acestea au fost săvârşite, următoarele sancţiuni: 
1) Observaţie în faţa conducerii şcolii, 
2) Anunţarea părinţilor sau a tutorelui, 
3) Sancţionarea conf. regulamentul şcolar, 
4) Excluderea din internat pe o perioadă limitată: o lună, un an şcolar. 
 
Art 18  Elevii care comit abateri stipulate în art. 14  se sanctioneaza conform art.16  
În funcţie de gravitatea faptei se aplică una din măsurile de sancţionare din art. 16, fără a fi necesar ca elevul să fi fost 
penalizat anterior cu o sancţiune de grad mai mic. 
 
Art.19 Sancţiunile sunt aplicate de către directorul şcolii şi hotărârile de sancţionare sunt semnate de către directorul şcolii 
şi preşedintele comitetului de internat şi comunicate elevilor şi părinţilor sau tutorelui acestora. 
 
Art.20 Contestaţiile elevilor sancţionaţi sunt adresate în termen de 5 zile de la primirea hotărârii, Consiliului de 
administraţie al liceului . 
 

CAP.V  ATRIBUTIILE PROFESORILOR DIRIGINȚI 
Art.21  Profesorii diriginţi participă alături de pedagogii şcolari la organizarea şi desfăşurarea de către elevii interni a 
programului de activităţi. 
 

Art.22 Profesorii diriginţi au obligaţia să controleze activitatea elevilor interni, din clasele de care răspund. 
 

CAP.VI  ATRIBUTIILE PEDAGOGILOR 
Art.23  Pedagogii şcolari asigură un climat optim de studiu, ordine şi disciplină în internat, stimulând iniţiativele 
comitetului şi al elevilor pentru amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiilor comune, a terenului din jurul internatului şi a 
cantinei. 
 
Art.24  Pedagogul ajută conducerea școlii și personalul didactic în munca de instruire și educare a elevilor din internat, la 
formarea unui colectiv unit de elevi prin: 
- activități desfășurate  pe baza unui plan de munca semestrial, în concordanta cu obiectivele prevazute în planul 
managerial al scolii; 
- urmărirea și notarea observatiilor cu privire la comportamentul  si modul de îndeplinire a sarcinilor; 
- îndrumarea elevilor în pregatirea lectiilor; 
- evidenta exacta a elevilor interni; 
-informarea imediată a dirigintelui, părinților și conducerea școlii despre orice abatere de la regulament; 
- apelarea serviciului de urgență 112 în caz de pericol iminent sau urgență medicală, conform procedurii de gestionare a 
situațiilor de urgență. 

 
CAP.VII   MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE ŞI FINANŢAREA CHELTUIELILOR 

Art.25  Mijloacele financiare necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii internatului se constituie din: subvenţii de la 
buget, contribuţia elevilor (regia de internat) venituri proprii (sponsorizări şi donaţii de la persoane fizice şi juridice etc. în 
conformitate cu legile în vigoare). 
 
Art.26 Mijloacele financiare constituite potrivit art. precedent se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor privind: 
- materiale de intreţinere, spălat lenjerie, reparaţii curente 
- dotări cu obiecte de inventar 
- crearea unui confort corespunzător în camerele de locuit, în sala de lectură, holuri şi spaţii de folosinţă comună. 
 
Art.27 Cuantumul regiei de internat se stabileşte de către Consiliul de administraţie al liceului la inceputul fiecarui an 
scolar. 

 
 
Director, 
Prof. Ing. Aurel Peicu 
 
 


