
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

ÎN TIMPUL TABEREI DE MATEMATICĂ-2020 

Conducerea Filialei Maramureș a SSMR, reprezentată prin preşedinte, 

domnul prof. univ. dr. Vasile Berinde împreună cu Directorul taberei, conf. univ. dr. 

ANDREI HORVAT-MARC , vă urează "Bun venit!" și vă felicită pentru alegerea 

făcută.  

Tabăra de matematică este organizată sub egida Societății de Științe 

Matematice din România, filiala Maramureș, preşedinte prof. univ. dr. Vasile 

Berinde.  

Tabăra de matematică este 0 activitate extracurriculară, participarea la 

aceastătabără este opțiunea proprie a fiecărui participant. 

Activitatea se va desfășura la COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE LUCACIU” 

BAIA MARE , în perioada 07 ianuarie - 11 ianuarie 2020. În acest timp, elevii 

participanți la tabără au următoarele îndatoriri pe care se angajează să le 

respecte. 

 
1. Intrarea în săli, pentru prima parte a cursurilor, este permisă zilnic între orele 

8.30 și 9.00. 
2. Prima parte a cursurilor se va desfășoarăîntre orele 9.00 și 10.30; 
3. Între orele 10.30 și 11.00 este pauză;  
4. Pentru a doua parte a cursurilor, se va intra în săli până la ora 11.00. 
5. Nu se va intra în săli cu zăpadă pe încălțăminte sau cu bulgări de zăpadă;  
6. În timpul cursurilor telefoanele mobile vor fi închise;  
7. În timpul cursurilor se va păstra liniștea și nu vor fi deranjați colegii;  
8. La finalul zilei de curs, fiecare elev va face curățenie în banca proprie. Se vor 

aduna hârtiile, resturile de mâncare etc., se vor arunca la coșul de gunoi;  
9. Nu se vor trânti ușile, nu se va alerga pe scări, nu se vor îmbrânci colegii, nu 

se va pune piedica și în general nu se va acționa astfel încât să fie pusă în 
primejdie integritatea fizică a vreunui elev. Orice atitudine contrară va fi 
sancționată imediat cu excluderea din tabără a celui vinovat și cu 
imposibilitatea înscrierii acestuia la tabărade matematica în anul școlar viitor;  

10. Elevii nu au acces la aparatura din săli;  
11. Se va păstra mobilierul din dotare în bune condiții. Este interzis să se 

deseneze pe mobilierul din săli, să se zgârie sau să se deterioreze acesta în 
vreun fel. Orice astfel de act va conduce la imputarea pagubelor elevului care 
le-a produs. Dacă nu se poate determina cine a produs eventuala pagubă, 
atunci toată clasa va suporta costurile aferente. 

 
 

Preşedinte Filiala MM a SSMR,  
prof. univ.dr. Vasile Berinde 


