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ACORD PENTRU SERVICII CANTINĂ/INTERNAT 
 

  
I. PĂRŢI CONTRACTANTE 
Acordul se încheie între Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi, reprezentat prin director - prof.dr. Elvira Rotundu, contabil şef - 

Vitcu Loredana şi împuterniciţii - administrator Coruț Florinel şi pedagog _________________________, în calitate de locator şi 
___________________________________, în calitate de locatar, elev al Liceului______________________________, în clasa 
__________, posesor CI seria_______, nr._________, eliberat de Poliţia___________________ la data de ________________, 
reprezentat  prin părinte (tutore) ____________________________________, domiciliat în ______________________, Str. 
_________________ nr._____, Bl.______, Sc.______, Ap._____, posesor al CI seria ________ nr.______________, eliberat de 
Poliţia______________ la data de_______________. 

 
II. OBIECTUL ACORDULUI 
Asigurarea cazării şi alimentaţiei zilnice a elevilor interni în căminul şi cantina unităţii. 
 
III. DURATA ACORDULUI 
Acordul se încheie pe perioada anului şcolar 2020-2021 (14.09.2020-18.06.2021). 
 
IV. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
Locatorul va asigura, contra cost, cazarea elevului în incinta internatului, precum şi servirea zilnică a meselor, în conformitate 

cu regulile în vigoare. 
Internatul este compus din holuri, casa scării, dormitoare cu 2(două) paturi şi grupuri sanitare proprii, dotate cu tot 

echipamentul necesar. 
Căminul este renovat şi dormitoarele sunt dotate cu mobilier nou, în stare prefectă de funcţionare, iar geamurile sunt din 

tâmplărie termopan. 
Locatorul va respecta legislația în vigoare cu privire la măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 
V. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
Elevul trebuie să cunoască şi să respecte cu stricteţe Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul de ordine interioară a internatului, 
precum şi Procedura specifică de implementare a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

Cartela nu este transmisibilă. În momentul servirii mesei, elevul trebuie să prezinte pedagogului sau bucătăresei, cartela 
pentru control. 

Elevul răspunde de păstrarea în bune condiţii a cartelei. 
Elevul se obligă să păstreze în bune condiţii patrimoniul primit şi să achite contravaloarea tuturor pagubelor produse 

individual sau în comun cu alţi elevi. 
Părintele (tutorele) elevului se obligă să achite contravaloarea bunurilor din inventar în caz de distrugere sau deteriorare. 
Locatarul se obligă să predea administratorului tot ce a primit în dotare din patrimoniul internatului în ziua încheierii 

contractului. 
Pentru nerespectarea Regulamentului de ordine interioară a internatului, precum şi a celorlalte clauze contractuale, se vor 

aplica sancţiuni disciplinare, până la excluderea din internat. 
 Fiecare locatar are obligaţia de a elibera camerele din cămin în perioadele în care vor avea loc olimpiade, simpozioane sau 
alte activităţi organizate de ISJ Iaşi, iar participanţii acestora vor fi cazaţi în căminul Colegiului. În aceste situaţii, locatarii au obligaţia 
de a-şi asigura / proteja bunurile de valoare. Orice reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare.  
 

Părintele (tutorele) şi elevul acceptă: 
 

 Achitarea regiei cămin-cantină, lunar, în cuantum de 5 lei *30 zile 
 Obligativitatea servirii mesei la cantina şcolii, în cuantum de 25 lei/zi (exceptând sâmbăta şi duminica). 
 Respectarea Regulamentelor de ordine interioară ale şcolii şi internatului. 
 Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 Integrarea în atmosfera Colegiului, respectând disciplina şi normele de conduită; în caz contrar elevul va fi sancţionat sau 

eliminat din internat. 
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 Ieşirea din cămin a elevilor se face pe baza biletului de învoire, semnat de pedagog. 
 În perioada de învățământ online (14 zile) din scenariul hibrid aprobat pentru Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași la 

începutul anului școlar 2020-2021, elevul va rămâne cazat în cămin. În funcție de evoluția contextului epidemiologic și de 
modificările ulterioare ale legislației. 

 Se vor respecta cu strictețe protocoalele specifice în contextul epidemiologic cauzat de virusul SARS-CoV-2, după cum 
urmează : 
 

Protocol pentru cazare: 
- Va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective; 
- Camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite; 
- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările; 
- Portul măștii este obligatoriu în spațiile comune; 
- Elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; 
- Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat; 
- Elevilor li se va recomandă să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie; 
- În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-Cov2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța Direcția 

de Sănătate Publică sau se va apela serviciul de urgență 112. 
 

Protocol pentru cantină: 
- Intervalele aferente servirii meselor și accesului în cantină vor fi programate astfel încât să se evite cozile și întâlnirile între 

grupe de elevi pe culoare, respectându-se măsurile de distanțare fizică de 1,5m; 
- Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie 

limitate; 
- Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă; 
- Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă; 
- Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție. 
 

Protocolul de izolare: 
- Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs, a prezenței în cămin febră și/sau simptomatologie de tip 

respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 
modificată). 

- Se va proceda după cum urmează: 
► Izolarea imediată a elevului, în camera organizată special (izolator). Elevul va purta mască, va fi separat de restul clasei / 
colegilor de cameră și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. 
► Vor fi anunțați imediat aparținătorii și, după caz, personalul cabinetului medical școlar; 
► Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte 
persoane; 
Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant / medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

 
VI. LISTA OBIECTELOR  DE INVENTAR DIN DOTAREA DORMITORULUI 
 

Pat pentru 1 persoană, cu sertar 1 buc Cearşaf plic 1 buc 
Masă 1 buc Pături 2 buc 
Cuier 1 buc Dulap 1 buc 
Saltea tip RELAXA 1 buc Corp bibliotecă 1 buc 
Pernă 1 buc Corp suspendat 1 buc 
Cearşaf pat 1 buc Chiuvetă 1 buc 
Cabină duş 1 buc Faţă pernă 1 buc 
Vas WC 1 buc  1 buc 
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VII. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Contravaloarea mesei este de 25 lei/zi. 
Plata se face lunar anticipat, în perioada 22-30 a lunii în curs, pentru luna următoare. 
În caz de neplată, elevul va fi exclus din cămin. 
Elevul va elibera camera pentru igienizare şi dezinsecţie, în conformitate cu planul existent. 
 
VIII. CLAUZE SPECIALE 
Toţi elevii şi studenţii vor plăti taxa anuală de 100 lei la instalarea în cămin. 
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