
LICEUL TEHNOLOGIC ,,DOMOKOS KAZMER” SOVATA
Cod SIRUES : 1161605 , RO-545500 – SOVATA
 Jud. Mureş ,   Str. Principală Nr.54/B.  
Tel : Fax: 0265-570219
e-mail : fvass@digicomm.ro

Nr. înreg. : _______ / ______

ÎNŞTIINŢARE 

                                            C Ă T R E  

Doamna / Domnul

               Prin   prezenta  , conducerea  Liceul Tehnologic,,Domokos  Kazmer” din  oraşul  Sovata vă aduce  la  cunoştinţă  
faptul  că  fiul / fiica  Dumneavoastră  _______________________________ , elev(ă)  din   clasa  ________ ,  anul  şcolar 
2017 – 2018 ,  la  data  de  ______________  a  întârziat de la primă oră de curs. 
                Conform  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare   a  unităţilor   de  învăţământ   preuniversitar Art. 118 (2)  
lit. c  ,  Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  sancţionarea   fiului / fiicei   Dumneavoastră   cu  ,, mustrare  scrisă , fără  a   
scădea  nota  la  purtare. 
                  Menţionăm  faptul  că  , în  cazul  în  care  se  va  mai  repeta ,  această  sancţiune atrage  după  sine  şi  scăderea  
notei la purtare.

DIRECTOR DIRIGINTE
Prof. Vass Ferencz

                                                                            Am   luat  la  cunoştinţă ,  
                                                            Părinte 
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                 Direcţiunea Liceul Tehnologic ”Domokos Kázmér” Sovata prin prezenta vă aduce la 
cunoştiinţă că fiul (fiica) d-voastră elevul (a)____________________________ 
din clasa_____________ are______________absenţe nemotivate acumulate în 
perioada_____________________________________________________________
           În cazul în care nu va frecventa orele de curs în perioada următoare vă aducem la cunoştiinţă că 
va fi sancţionat conform regulamentului de ordine interiaoră. Vă rugăm să vă prezentaţi la unitatea 
şcolară pentru  discutarea problemelor. 

Director                                                     Diriginte/Învăţător,                            Am luat la cunoştiinţă                     
Prof.Vass Ferencz                                                                                                   Semnătura părintelui 
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