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Anexa 1 

 

Regulamentul de Organizare și funcționare  

al internatului Liceului de Artă „Ion Vidu” 
 

Nr. înregistrare: 3066/06.09.2022 

Aprobat în ședința C.A. din 02.09.2022 

 

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

hotărârilor de guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naționale. 

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

în care este situată şcoala, orfani, cei proveniţi din plasament familial şi asistaţii caselor de 

copii. În limita locurilor disponibile în internat pot fi cazaţi şi elevii din localitate. 

Art. 3. Cazarea elevilor în internat se realizează de către  pedagogul  școlar, cu aprobarea 

conducerii școlii, pe baza unei „Cereri - Angajament”, completate și semnate de către elev și 

unul dintre părinții/tutorii legali ai acestuia. 

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

şi fete şi pe cicluri de învăţământ şi clase. 

Art. 5. Consiliul de administraţie al şcolii împreună cu comitetul de internat şi personalul 

medico-sanitar vor stabili, semestrial, programul cadru al unei zile şi programul de activităţi 

pentru elevii interni. 

Art. 6. Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi social-

gospodăreşti din internate se face sub supravegherea pedagogului şcolar, a personalului 

funcţional şi de servire şi cu sprijinul cadrelor didactice.  

Art. 7. Conducerea internatului şcolar revine directorului şcolii pe lângă care funcţionează 

internatul sau al directorului adjunct. 

 

Capitolul I – Dispoziţii Generale 

 

Art. 8. Funcționarea internatului Liceului de Artă „Ion Vidu” este asigurată de următoarele 

dispoziții generale: 

1.Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara pentru 

elevii interni cuprinde normele de funcţionare a căminului, prevederile specifice unui cămin 

pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora. 

2.Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a contractului de închiriere și cererii  

- angajament, prevederile regulamentului constituind obligaţii ale beneficiarilor. 
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3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru angajații școlii, cât şi pentru elevii 

cazaţi în cămin și părinții acestora, dar și pentru elevii școlii noastre care vizitează colegii din 

internat. 

4. În incinta internatului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios precum şi orice activităţi 

care încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor. 

5. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare este data de 28 a lunii anterioare 

aceleia pentru care se achită taxa. (”Neplata tarifului de cazare în termenul menţionat atrage 

plata de penalizări de 1 % per zi de întârziere, calculate la valoarea taxei lunare de cazare; 

2. Neplata tarifului de cazare pe o perioadă ce depăşeşte 30 de zile de la data scadentă (în 

această perioadă se percep penalităţi) atrage rezilierea de drept a contractului, fără somaţie 

şi fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei”) 

6.Elevii Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara au prioritate la repartizarea în internat. În 

limita locurilor disponibile vor putea fi cazaţi elevi de la alte instituţii de învăţământ. 

În situațiile în care sunt depuse mai multe cereri decât locuri existente, se va face o selecție 

având în vedere respectarea în ordine a următoarelor criterii: 

- media la purtare în anul școlar precedent (minim 7); 

- să fie elev al școlii noastre; 

- principiul continuității; 

- apropierea de domiciliu; 

- familie monoparentală. 

7. Dublurile cheilor camerelor se păstrează la pedagogul internatului, în locul special 

amenajat în acest sens. 

8. Pe perioada nopții camerele nu se încuie; de asemenea, pe timpul zilei dacă este cel puțin 

unul dintre elevi în cameră, camera nu se încuie. 

8. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună. 

9. Pedagogul școlii poate realiza o redistribuire a elevilor în camere, în cazul unor sesizări 

întemeiate. 

10. Ținuta decentă este obligatorie la sala de mese, pe coridorul comun cu clasele mici și în 

fața școlii. 

Art. 9. Internatul școlii poate fi utilizat/închiriat pe perioada vacanțelor școlare pentru 

asigurarea unor servicii de cazare pentru grupuri de elevi, în cazul unor parteneriate cu școala 

noastră. 

 

 

Capitolul II – Organizarea și funcționarea Internatului școlar 

 

Art. 10. Internatul școlar al Liceului de Artă ”Ion Vidu” din Timișoara funcționează după 

următorul program: 
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Ora de deşteptare: 07.00 

Mic dejun: 07.00 – 07.45 

Program lecții 1: 8.00 – 12.00  

Prânz 12.30 – 15.00 

Program lecții 2: 16.00 – 18.45 

Cina: 18.45 – 19.15 

Studiu individual/ consultații/ program de voie: 19.15 – 21.00 

Ora limită de sosire în internat: 21.00 

Program administrativ (prezență, curățenie, probleme organizatorice, etc.): 21.00 – 

22.00 

Închiderea internatului: 22.00 

Igiena personală/ program de voie: 22.00 – 23.00 

Ora de stingere: 23.00 

 

Art. 11. Pe perioada orelor de curs este interzis accesul elevilor în internat, cu excepția 

situațiilor medicale și prin anunțarea pedagogului și personalului medical sanitar în acest 

scop. 

Art. 12. Ora de trezire este maxim ora 7.30. 

Art. 13. Elevii care lucrează au posibilitatea modificării programului de internat, în baza unei 

cereri, a unei declarații de acord din partea părinților și a unei copii după contractul individual 

de muncă, doar după aprobarea cererii în C.A. al școlii.  

Art. 14. Plecarea din internat se face: 

- prin informare verbală, în raza a 500 m de internat și pentru maxim 30 minute. 

- în baza unui bilet de voie, aprobat de pedagog, sau prin orice formă de comunicare scrisă și 

aprobată, pentru plecări în oraș (cumpărături, meditații sau alte activități recreative). În 

situația indicării eronate a  destinației, elevii și părinții își vor asuma răspunderea.  

Pentru alte evenimente în care elevii cazați nu pot respecta ora limită de ajungere în internat, 

ora 21.00 (ex. aniversări, concerte, alte situații personale) părinții vor completa o cerere scrisă 

(anexa la Regulamentul de Organizare și funcționare a unității de învățământ) care va fi 

transmisă spre aprobare conducerii școlii înainte cu cel puțin trei zile. 

Art. 15. Scutirea de la plata internatului se va face pe perioada repausului medical, începând 

cu ziua următoare anunțării și prezentării copiei după certificatul medical avizat la cabinetul 

școlii. Similar, în situații speciale, cu acordul conducerii școlii. 

Art.16. Elevii cazați vor participa la activitățile propuse de pedagog în timpul liber (dimineți 

tematice, activități de înfrumusețare a internatului, a spațiilor verzi, activități sportive, 

recreative, cursuri de prim-ajutor, campanii anti-drog, etc.) și vor propune activități comune 

care să încurajeze spiritul de echipă. 

Art.17. Elevii care se remarcă în activitățile administrativ-gospodărești precum și printr-un 

comportament de excepție vor fi recompensați prin evidențiere, comunicându-le profesorilor 

și părinților. 

Art.18. Este interzisă pătrunderea în internatul școlii a oricărei persoane necazate în internat, 

cu excepția membrilor familiei elevilor cazați; 
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Art.19. Intrarea în internat a persoanelor străine, venite în vizită la elevi, este permisă de către 

pedagogul școlii, numai pe baza cărții de identitate/carnetului de note. În lipsa documentelor 

de identificare, intrarea persoanelor străine venite în vizită la elevi este strict interzisă. 

Art.20. Elevii care exercită forme de abuz fizic și psihologic, comportamente repetate de 

insulte, intimidări, umiliri, amenințări, etc. asupra altor elevii sau asupra cadrelor didactice și 

personalului angajat, precum și cei care reprezintă un pericol social pentru cei din jur, având o 

atitudine agresivă, pot fi sancționați, cu respectarea procedurii privind aplicarea sancțiunilor și 

scăderea notei la purtare, respectiv pot fi excluși din cămin, prin hotărârea C.A. 

Art.21. În cazul elevilor cu anumite tulburări de comportament sau depresii, cu boli cronice, 

elevi aflați sub tratament/ regim, elevi proveniți din medii sociale defavorizate, sau aflați aflați 

în alte situații speciale, părinții/tutorii au obligația să anunțe pedagogul referitor la aceste 

aspecte și să comunice cel puțin o dată pe lună cu pedagogul și consilierul școlar. 

 

Capitolul III– Drepturile elevilor interni  

 

Art. 22. Elevii cazați în internatul școlii au următoarele drepturi: 

1. să folosească baza materială ce i se predă la momentul cazării și aflată în inventarul 

camerei la care a fost repartizat, precum și baza materială aflată în folosință comună. 

2. să primească vizita membrilor familiei, pe o durată limitată, cu respectarea procedurilor 

interne, în următoarele condiții: 

 a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului. 

 b) pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului rămâne la poartă, unde va fi înregistrat 

în registrul vizitatorilor.  

c) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 21.00. 

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

primit vizitatorii. 

3. să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de cameră, un calculator, laptop 

sau notebook, cu condiţiile respectării normelor PSI în vigoare, cu acordul pedagogului şi al 

colegilor de cameră. Elevii cazați au dreptul să folosească echipamentele IT ale internatului 

conform procedurilor interne. 

4. să folosească reţeaua de televiziune prin cablu și rețeaua WI-FI aferente internatului. 

5. să locuiască în curățenie, respectând normele igienico-sanitare.  

6. să iasă în oraș în următoarele condiții:  

a) în baza unei cereri scrise 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.) și aprobate de 

director/director adjunct. 

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

se acordă învoirea și scopul acesteia. În situația indicării unei destinații diferite, elevii și 

părinții își vor asuma răspunderea.  

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 cazul în care elevii cazați sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o 
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rudă, un coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri scrise din 

partea părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin o zi 

înaintea datei pentru care se solicită învoirea. 

7. să plece acasă sau să rămână în cămin în fiecare week-end, cu condiția să își anunțe intenția 

până cel târziu joi, ora 21.00 și se se treacă în Registrul de învoiri, indicând cu cine și cu ce 

mijloc de transport pleacă. Elevii rămân în cămin pe perioada week-end-ului pe răspunderea 

părinților sau a tutorilor legali și au obligația de a se întoarce în cămin până cel târziu la ora 

21.00. Conducerea școlii și personalul acesteia nu răspund de faptele elevilor în intervalul 

vineri ora 16.00 – duminică ora 22.00, precum și în zilele libere de sărbători legale. 

8. Elevii școlii noastre, cazați în internatul școlii, au prioritate în stabilirea programului de 

studiu individual al instrumentelor muzicale și în utilizarea sălilor de studiu. 

9. au dreptul la liniște și la condiții civilizate cu colegii de camere și cu ceilalți elevi. 

10. Elevii și părinții au dreptul de a solicita în scris pedagogului școlar mutarea într-o altă 

cameră, cu expunerea motivelor care conduc la depunerea solicitării. 

11. să beneficieze de asistență medicală. 

12. să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și să participe la proiecte și 

activități comune care încurajează spiritul de echipă. 

13. să servească masa conform programului din internat și să facă propuneri noi pentru 

îmbunătățirea meniului zilnic. 

14. Elevii școlii au dreptul să formeze un comitet al elevilor la începutul fiecărui an școlar și 

să se responsabilizeze cu diverse activități (verificarea curățeniei, eliberarea legitimațiilor, 

administrarea calculatoarelor, activități cultural-sportive, gospodărești, igienico-sanitare, 

activități socio-educative, recreative, concursuri sportive, activități de înfrumusețare a 

internatului, a spațiilor verzi sau cu propunerea unor activități comune care să încurajeze 

spiritul de echipă). 

 

Capitolul IV– Obligaţiile elevilor interni  

 

Art. 23. Elevii cazați în internat au următoarele obligații: 

1. Să respecte întocmai prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității 

noastre de învățământ și a regulamentului internatului respectiv al cantinei școlii, precum și 

procedurile specifice ale internatului. 

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

deteriora. Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine suportarea de către părinte 

a costurilor aferente reparării de către persoane autorizate/părinte sau achiziţionarea unui bun 

similar de către familia elevului. Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de către 

toți cei cazați în respectiva cameră/etaj, în cazul neidentificării vinovatului, în termen de cel 

mult 30 de zile. 

3. a) Elevii au obligația să cunoască și să respecte regulile de protecția muncii, procedurile 

interne și să se conformeze indicațiilor persoanelor responsabile în caz de calamități. Elevii 

cazați au obligația să respecte măsurile de securitate și să își securizeze camerele la plecare. 

b) Elevii au obligația de a scoate din priză orice dispozitiv electric la părăsirea camerei. 
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4. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună și în jurul internatului. 

Elevii au obligația de a face zilnic curățenie în camere, prin rotație, respectând programul de 

curățenie și normele igienico-sanitare. Neîndeplinirea repetată a acestora se va trece în fișa de 

monitorizare a abaterilor elevului. 

5. să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu la plecarea din internat. 

6. să anunțe, în scris, atunci când pleacă acasă completând registrul de evidență al 

plecărilor/sosirilor. 

7. să răspundă la telefon pedagogului școlii pe perioada învoirii și să anunțe imediat orice 

întârziere de la orarul stabilit din motive obiective. În caz contrar se vor acorda sancțiuni care 

pot conduce la eliminarea din internatul școlii. În situația în care elevul nu poate fi contactat și 

se constată că acesta nu s-a întors în internat la expirarea perioadei de învoire, pedagogul 

școlii va anunța părinții elevului, supraveghetorul de noapte și conducerea școlii, precum și 

organele de poliție. 

8. Să respecte programul orar al internatului și să participe la activitățile stabilite cu 

pedagogul de serviciu. 

9. a) să respecte liniștea în cămin, să aibe relații civilizate cu colegii de cameră și cu ceilalți 

elevi și să nu deranjeze desfășurarea orelor claselor primare. 

b) să respecte angajaţii școlii, părinții elevilor sau alți vizitatori. 

c) să aibe o ținută decentă în internat, în cantină și să manifeste un comportament civilizat. 

10.a) să anunțe imediat pedagogul școlii/supraveghetorul de noapte sau direcțiunea 

școlii/personalulde serviciu, orice manifestare suspectă a vreunui coleg, de natură să pună în 

pericol sănătatea sa sau a celor din jur. De asemenea au obligația de a anunța personalul mai 

sus menționat despre sesizarea oricăror acțiuni care să contravină atât Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de învățământ cât și cel al internatului și al cantinei școlii. 

De asemenea elevii au obligația să anunțe orice altă defecțiune sau situație care poate pune în 

pericol securitatea elevilor sau a personalului școlii ori funcţionarea anormală a instalaţiilor 

ori a obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună, fără a interveni 

la repararea lor. 

Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, se 

propune conducerii sancţionarea locatarilor prin: - redistribuirea în alte camere, individual; - 

eliminarea din cămin; 

b) Elevii cazați au obligația de a aduce la cunoștința pedagogului de serviciu sau a conducerii 

școlii orice manifestare de comportament tip bullying sub formă de abuz fizic sau psihologic, 

comportamente repetate de insulte, intimidări, umiliri, etc. între elevii cazați în internat sau 

asupra lor, hărțuire sau tentative de viol, fapte ce vor fi sancționate conform legii. 

c) Elevii cazați au obligația de a pune la dispoziție, în prezența lor, pentru controale periodice, 

dulapurile, bagajele etc. în special în cazul suspectării introducerii în internat a unor substanțe 

interzise, în conformitate cu procedurile legale. 

11. Elevii interni au obligația de a informa personalul medical și pedagogul școlar în situațiile 

în care au probleme medicale (stări de rău, disconfort fizic accentuat, etc.), dar și în situații 

psihice dificile (depresii, anxietate, fobii, tristețe accentuată, diverse forme de bullying care se 

exercită asupra lor, etc.). 

12. de a participa la ședințe, cursuri de prim-ajutor, de educație pentru sănătate,  etc. atunci 

când acestea se organizează, absentând doar în baza unor motive întemeiate. 
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13.a) La părăsirea căminului, elevul este obligat să predea pedagogului inventarul pentru care 

a semnat de primire la cazare, cheia camerei şi a dulapului și să restituie integral și în stare 

corespunzătoare  bunurile primite (sau să asigure înlocuirea și montarea acestora). 

b) La părăsirea căminului, elevii sunt obligaţi să-şi achite toate restanţele de plată privind taxa 

de cazare şi consumul de utilităţi. 

c) În cazul acțiunilor coordonate de către ISJ sau MEN (olimpiade, concursuri) ce necesită 

asigurarea unor locuri de cazare, să elibereze camera în perioada solicitată. 

 

Capitolul V – Interdicţii pentru elevii cazați 

Art. 24. Elevilor cazați le sunt interzise: 

1. consumul ori comercializarea în incinta căminului a substanţelor halucinogene, droguri, 

etnobotanice, administraţia căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa organele de 

poliţie competente în situaţia în care există indiciile săvârşirii/se dovedesc astfel de fapte. 

2. introducerea și/sau consumul de băuturi alcoolice, instigarea la consumul de băuturi 

alcoolice. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa alcoolului nu vor fi considerate ca 

circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante. 

3. petrecerile în internat sunt interzise. 

4. fumatul în internat este interzis. 

5. în camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile. 

6. se interzice deținerea și/sau utilizarea unor aparate electrice (aerotermă, radiator etc.). 

7. este complet interzisă intrarea elevilor internatului în camerele colegilor de sex opus. 

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

holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz. 

9. se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi, 

implicit, unităţii de învăţământ. 

10. se interzice elevilor cazați în internatul școlii interacțiunea cu trecătorii și aruncarea de la 

geamurile internatului a obiectelor înspre aceștia. 

11. se interzice comportamentul agresiv (verbal și fizic) față colegii din internat, față de 

personalul angajat al instituției și orice acțiuni menite să instige la violență. 

12. Este interzisă orice acțiune care atentează la siguranța și integritatea fizică a elevilor cazați 

în internatul școlii, precum și orice acțiune menită să prejudicieze imaginea oricărei persoane. 

Este interzisă orice formă de violență, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente 

repetate de lovire, piedici, îmbrânceli, fie verbal prin porecle, insulte, tachinări, intimidări, 

umiliri, amenințări.  

Nu sunt permise transmiterea de materiale/înregistrări în spațiul on-line (you-tube, facebook, 

etc.) din interiorul internatului sau înregistrarea colegilor și a personalului angajat în scopul 

șantajării ulterioare a acestora și a oricărei acțiuni menite să prejudicieze imaginea școlii. 

13. Este interzisă aducerea în internat a bunurilor de valoare sau a unor sume mari de bani 

fără știrea pedagogului.  

14. a) Este interzisă interacțiunea de orice natură a elevilor cazați în internat cu elevii claselor 

mici. Elevii cazați nu au voie să interacționeze cu elevii claselor primare. Orice problemă cu 

aceștia va fi comunicată direct pedagogului sau profesorilor de serviciu. 
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b) Sunt interzise limbajul/gesturile obscene, precum și deranjarea orelor claselor primare, 

distrugerea materialelor decorative de pe pereți, a ghivecelor de flori, etc. 

15. Este interzis studiul/cântatul la instrumente muzicale/canto în internat. 

16. Furturile de orice natură, spargerea dulapurilor și distrugerea obiectelor celorlați colegi 

vor fi sancționate conform regulamentului, ducând chiar la eliminarea elevilor din internat. 

17. Este interzisă orice manifestare care aduce prejudicii de imagine căminului și implicit, 

unității de învățământ.  

18. Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen și săvârșirea oricăror acțiuni cu 

conotații sexuale. 

 

Capitolul VI – Sancțiuni 

Sancțiunile elevilor care săvârșesc abateri disciplinare sunt cele din Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ și conform Procedurii școlii privind 

aplicarea sancțiunilor și scăderea notei la purtare. 

Comportamentul elevilor cazați va fi permanent monitorizat în fișa de observație a 

comportamentului elevului. În situația săvârșirii de către elev a unor fapte sancționabile, 

pedagogul școlii/supraveghetorul de noapte va consemna aspectele petrecute în caietul de 

procese verbale, cu descrierea faptelor petrecute și va informa elevul în cauză despe cele 

consemnate. Pedagogul de serviciu/supraveghetorul de noapte va informa conducerea școlii, 

părinții elevului și dirigintele clasei, pentru derularea și aplicarea procedurii privind aplicarea 

sancțiunilor. Pedagogul școlii poate propune consiliului profesorilor clasei aplicarea de 

sancțiuni elevilor. 

Sancțiunile care pot fi aplicate elevilor respectă cele înscrise în Statutul elevului precum și 

sancțiuni de eliminare din internat, prin hotărârea C.A./ Comisiei pentru internat sau a 

Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar. 

 

Capitolul VII – Dispoziţii Finale  

1. Acest regulament, aprobat în ședința C.A. din data de 03.09.2019, va fi prelucrat sub 

semnătură elevilor și părinților/tutorilor legali și  afişat avizierul de la intrarea în cămin/ site-

ul școlii. 

2. În cazul nerespectării prevederilor din Cererea -Angajament şi a celor din prezentul 

regulament, pedagogul este îndreptăţit să propună eliminarea elevului din internat. 

3. Anterior eliminării, pedagogul va înainta conducătorului unității de învăţământ un exemplar 

din referatul din care să rezulte în mod explicit abaterile de la prevederile regulamentului de 

ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare. 

4. Tot anterior eliminării, se va anunţa şi familia elevului cazat în internat. 

5. Elevul exclus din internat nu va mai fi primit niciodată în internatul școlii şi nu i se va mai 

permite accesul în cămin nici ca vizitator. 

6. Fiecare elev şi părinte al elevului cazat în internatul școlii 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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CERERE ANGAJAMENT 

ELEV 

Subsemnatul(a) ________________________________________, nascut(ă) la data de 

___/___/______, cu domiciliul în ___________________, str._______________, nr.___, 

bl.__, sc. __, et.__, ap. __, elev la _______________________, în clasa a __ a, vă rog să îmi 

aprobați înscrierea la internatul Colegiului Național de Artă “ION VIDU”. 

În acest sens mă oblig prin prezenta cerere-angajament să folosesc și să păstrez în 

bune condiții inventarul aferent camerei ___, să respect în totalitate regulamentul de 

funcționare al internatelor școlare și regulamentul intern al internatului C.N.A Ion Vidu. În 

cazul deteriorării bunurilor din inventar, voit sau accidental, părinții sunt obligați să le 

înlocuiască. În cazul în care nu se află vinovatul pentru distrugere, înlocuirea va fi suportată 

de către toți elevii din cameră/palier/internat, după caz. Iau la cunoștință faptul că în cazul 

nerespectării regulamentului internatului risc să fiu eliminat din internat. De asemenea, 

declar că mi s-au prelucrat și cunosc normele și regulile privind siguranța și protecția 

muncii. 

PĂRINTE (TUTORE) 

Subsemnatul(a)_____________________________________________, în calitate de 

părinte/tutore legal, mă oblig să achit contravaloarea cazării în internatul școlii și a mesei de 

la cantina internatului până în data de 28 a fiecărei luni. De asemenea, iau la cunoștință 

faptul că elevul nu beneficiază de supraveghere în cadrul internatului începând cu ziua de 

vineri – ora 18,00 până duminică - ora 22,00 și în perioada sărbătorilor legale, perioadă în 

care îmi asum răspunderea pentru faptele copilului meu și integritatea acestuia. Elevii sunt 

obligați să părăsească internatul pe perioada vacanțelor școlare sau în situații speciale, la 

solicitarea conducerii școlii 

TELEFON ELEV:_________________________________________________ 

TELEFON PĂRINTE(mama): _______________________________________ 

TELEFON PĂRINTE(tata):__________________________________________ 

Număr de telefon contact SMS / WhatsApp  ____________________________ 

Data:__/__/____    Părinte   Elev 

    (nume, prenume, semnătură)  (nume, prenume, semnătură) 
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Nr.înregistrare  _______  / _____________   APROBAT DIRECTOR, 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

DOAMNA  DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul(a) ______________________________________ domiciliat(ă) în 

___________________str._________________________ nr.___, bl.___, ap.__, în calitate de 

părinte/tutore/reprezentant legal al elevului/elevei ________________________________,  

prin prezenta, vă rog să aprobaţi cazarea fiului/fiicei mele la internatul Liceului de Artă ”Ion 

Vidu” din Timișoara, în anul școlar ___________________. 

Precizez că fiul/fiica mea a fost/nu a fost sancționat(ă) pentru abateri disciplinare în cursul 

anilor școlari anteriori, iar în ultimul an școlar a avut la purtare media ____ . 

Menționez că am luat la cunoștință și mă oblig să respect Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Liceului de Artă ”Ion Vidu” și Regulamentul de Ordine Interioară al 

Căminului. De asemenea cunosc faptul că pentru abateri disciplinare repetate ori grave copilul 

meu poate fi eliminat din internatul școlii. 

Am luat la cunoștință faptul că data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare este data 

de 28 a lunii anterioare aceleia pentru care se achită taxa. 

Nume și prenume elev: _____________________________________ 

Nume și prenume mama: ____________________________________ 

Nume și prenume tata: ______________________________________ 

Adresa de corespondență: ___________________________________ 

 

Data _____________                        Semnătura părinte/tutore/reprezentant legal, 

                                                                                   ___________________ 

 


