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                                                                           Aprobat în CA/ 20.08.2020                   

 

PROCEDURĂ CAZARE ELEVI INTERNI 

 

Pasul 1: Depunerea cererilor, în scris, la secretariatul liceului sau online pe pagina 

de web https://www.liceulmoisil.ro/, pentru elevii Liceului Teoretic „GRIGORE MOISIL” și 

pentru elevii externi, în intervalele de timp stabilite și afișate anterior. 

Pasul 2: Discutarea și aprobarea cererilor de cazare, după cum urmează: 

1. Se constituie o comisie formată din: reprezentantul conducerii școlii- 

președinte, pedagog, administrator, un reprezentant al comitetului de elevi 

interni, un delegat al comitetului de părinți; 

2. Criteriile de selecție, în această ordine, sunt:  

a) elev la Liceul Teoretic „GRIGORE MOISIL”; 

b) vechimea ca intern al căminului și conduita pe parcursul anilor 

în care a fost cazat;  

c) adresa de domiciliu în Delta Dunării ( acces doar pe apă); 

d) pentru cei care nu se încadrează la punctul c) distanța și 

posibilitatea de acces față de localitatea de domiciliu; 

e) alte criterii relevante, dovedite, de exemplu: venit mic pe 

membru de familie, familie monoparentală, elev cu CES, 

situații cu mai mulți frați care au depus cerere, etc. 

3. Atribuțiile comisiei de selecție sunt: 

a) verificarea cererilor depuse;  

b) selecția cererilor pe baza punctajelor obținute; 

c) întocmirea unui Proces verbal cu rezultatul selecție. 

Pasul 3: Afișarea rezultatelor pe site-ul liceului https://www.liceulmoisil.ro/ 

împreună cu alte informații despre: perioada de cazare propriu- zisă (cu o zi înainte de 

începerea școlii),  repartiția pe camere și programarea orientativă a elevilor pentru cazare, 

procedura de funcționare a internatului, modelul de contract de cazare; 

Pasul 4: Elevii se vor prezenta în perioada convenită, însoțiți OBLIGATORIU 

de un părinte/ tutore/ adult, rudă apropiată, acesta având asupra lui buletinul sau cartea de 

identitate, pentru a se caza și pentru a fi repartizați în camere. Vor primi în folosință camera, 
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cu întregul inventar și lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse drepturi 

și obligații, atât ale elevului cât și ale administrației. 

 

În vederea prevenirii îmbolnăvirilor și a unei igienizări eficiente, 

ESTE INTERZIS! 

 Este interzis ca elevii interni să aducă lenjerie de pat de acasă. Pentru 

situații medicale speciale, de exemplu alergii, elevii se vor prezenta cu 

adeverință de la medicul de familie; 

 Este interzis ca elevii să aducă obiecte personale, de exemplu: covor, 

cuvertură, perne, alte accesorii pentru cameră; 

 Este interzis ca elevii să depoziteze mâncare gătită în camera de cămin. 

 Se recomandă ca elevii să aducă bagaj minimal de acasă - îmbrăcăminte, 

încălțăminte, obiecte personale; 

 Se recomandă ca elevii interni să aibă papuci pentru duș și separat papuci 

pentru cameră. 

 

 

 

Pedagog școlar, 

TEODOROF AMEDEIA 

 

Administrator patrimoniu, 

PLEȘCA DANIELA 

 

 

Director, 

IVANOV CAMELIA 

 

 

 


