
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” 
CONSTANŢA 

Aleea Pelicanului nr.8, 9000138 
Tel / Fax: 0341 427 401 

E-mail: gsleonida@yahoo.com 

 

 

                                                                                  VIZAT 

       DIRECTOR 

CERERE 

 

 Subsemnatul____________________________  domiciliat în localitatea 

________________ județul _______________    în calitate de părinte /tutore/reprezentant 

legal al elevului _______________________________ din clasa______,   care se legitimeaza 

cu CI seria__ nr.__________,eliberat de ____________   la data de _________, telefon 

_________________, vă rog să aprobați cazarea elevului în internatul Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Leonida”, în anul școlar _________________ 

 

Obligații elev : 

 -să respecte regulamentul de ordine internă al căminului și cantinei; 

 -sa nu deterioreze zugrăveala din camere, mobilierul sau cazarmamentul (în caz 

contrar va suporta cheltuielile cu remedierea sau înlocuirea acestora); 

 -să achite contravaloarea chiriei cămin și mese cantină, în perioada 25-31 a lunii în 

curs pentru luna următoare; 

 -să anunțe pedagogul, în timp util, în cazul în care absentează motivat, aducând apoi 

justificare(adeverință medicala, cerere aprobată de diriginte/conducerea liceului); 

 -să servească masa la cantină cât timp este cazat în camin și să respecte orele de masă 

stabilite; 

 -renunțarea la cazare se face în baza cererii întocmite și aprobate de pedagog/director, 

cu cel putin 3 zile înainte de plecarea din cămin; 

 - absentarea nemotivată și neanunțată din cămin (atât în timpul zilei cât și în timpul 

nopții), atrage după sine eliminarea din cămin; 

 -în cazul în care se ivesc probleme interne de orice natură, în mod obligatoriu se va 

anunța pedagogul/dirigintele/directorul liceului. 

 

Semnătura părinte______________ 

 

Semnătura elev_________________ 

         Pedagog______________ 

În calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului 

        sunt de acord      nu sunt de acord 

cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului, în vederea prezentei cereri, 
în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE. 

Data …….. 

Nume și semnătură părinte/tutore/reprezentant legal …………………………………... 
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