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Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE                          Nr.înreg.1327/05.05.2017 

Art 1.(1) Colegiul Național „Octavian Goga” – Miercurea-Ciuc  este organizat şi 

funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei Naționale, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a 

Regulamentului Intern al colegiului. 

(2) Regulamentul intern (R.O.I.) cuprinde norme referitoare la organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Național „Octavian Goga” – Miercurea-Ciuc în 

conformitate cu: Legea educației naționale nr. 1/ 2011, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-ROFUIP, 

aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș, nr. 5079/ 31.08.2016 modificat cu OMEN 

3027/2018, Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 privind 

asigurarea calităţii, Legea nr. 53/  2003- Codul muncii cu completările ulterioare; 

O. M. E. C. T. nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de 

violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, Legea nr. 272 din 21. 06. 2004 

care promovează şi garantează drepturile copilului, Legea nr. 35/2007 completată 

de legea 29/2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,Contractul 

Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 

Preuniversitar nr.78/22.02.2017, OMENCȘ 4742/10.08.2016- Statutul Elevului,  

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, ORDIN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 

Art. 2. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, 

de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea 

constitui o discriminare sau o segregare. 

Art. 3. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de 

învăţământ de pe teritoriul țării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele 

legii, independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

specifice unităţilor de învăţământ. 

Art.4. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se 

desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale 

Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale 

şi speciale. 

Art.5. (1) Regulamentul intern stabileşte norme ce se aplică atât elevilor cât şi 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în conformitate cu fişa 

postului. 

(2) Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt cuprinse succint în 

codul etic pentru elevi și profesori astfel: 
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(3) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administrație, cu participarea 

reprezentanţilor organizaţilor sindicale, recunoscute Ia nivel de ramură, existente 

în şcoală, şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a 

activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. 

(4)  Respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul 

salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai 

acestora. 

Art.6.(1) Anul şcolar începe la data de 1 septembrie şi se încheie la 31 august din 

anul calendaristic următor. 

(2)Structura anului de învăţământ, perioadele de desfăşurare a cursurilor, 

vacanţele şcolare, sesiunile de examene şi metodologia de desfăşurare a acestora 

sunt cele stabilite prin ordin al ministrului. 

(3)Suspendarea cursurilor se poate face numai în situaţii obiective cu aprobările 

necesare şi în condiţiile stabilite de prevederile legale. 

Capitolul II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.1. Unitatea şcolară este organizată ca unitate de învăţământ preuniversitar şi 

funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, a deciziilor Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Harghita şi a prezentului regulament; este structurată pe forme şi niveluri 

de învăţământ: învățământ cu frecvență de zi – ciclurile primar, gimnazial, 

liceal și învățământ cu frecvență redusă – ciclul liceal. 

Art.2.(1) Politica educaţională a unităţii este stabilită de director, care 

coordonează elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe termen mediu. 

COD ETIC PENTRU ELEVI 

1. Manifestă stăpânire de sine! 

2. Exprimă-te non-violent și 

relaționează pozitiv!  

3. Respectă-i pe cei din jurul tău ca să 

fii și tu respectat!  

4. Asumă-ți responsabilitatea pentru 

ceea ce faci!  

5. Toți avem aceleași drepturi!  

6. Cooperează cu profesorii și 

colegii! 

7. Adoptă o ținută demnă de un elev! 

8. Respectă regulile și îndatoririle! 

9. Prețuiește-ți dascălii! 

10. Învață să înveți, să muncești și să 

asculți! 

COD ETIC PENTRU PROFESORI 

1. Manifestă stăpânire de sine! 

2. Exprimă-te non-violent și fii un 

exemplu bun! 

3. Oferă respect și atenție celor din jur! 

4. Folosește metode de disciplinare 

non-violente! 

5. Impune reguli clare și fii consecvent 

în aplicarea lor! 

6. Aplică tratament egal pentru toți 

elevii! 

7. Fii punctual! Respectă programul 

școlii! 

8. Folosește un limbaj adecvat și demn 

de un dascăl! 

9. Fii empatic cu cei din jur! 

10. Folosește capacitățile elevului! 
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(2) Planul de şcolarizare pe filiere, profile şi specializări este aprobat anual de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, în baza Proiectului şi a memoriului de 

fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie 

după, dezbaterea şi avizarea sa de către consiliul profesoral. 

(3) Admiterea în învăţământul liceal şi profesional se face în conformitate cu 

metodologia admiterii elaborată de MEN.  

Art.3. Formaţiunile de studiu – clase, se constituie cu respectarea numărului 

minim/maxim de elevi, la propunerea directorului, prin hotărâre a CA. 

Art.4. (1) Structura planului de şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune 

unitatea, studiul limbilor moderne şi pachetul de discipline opţionale sunt aduse 

la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta Educaţională a unităţii şcolare. 

(2) Oferta educaţională este elaborată de către Comisia pentru Curriculum pe baza 

propunerilor catedrelor/comisiilor metodice, aprobată de către director, de 

Consiliul de Administraţie şi publicată până la data de 30 mai  a fiecărui an, pentru 

anul şcolar următor. 

(3) Strategia de promovare în învăţământul gimnazial,  la nivel municipal şi 

judeţean, a Ofertei Educaţionale este stabilită şi aprobată de Consiliul de 

Administraţie. 
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Art.5. Unitatea şcolară organizează şi asigură buna desfăşurare a următoarelor 

examene: 

• Examene de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi în 

semestrul I, care nu și-au încheiat situația în primele 4 săptămâni de la revenirea 

la școală ,în semestrul al doilea sau anual; 

• Examene de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor 

anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea 

de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi; 

• Examene de diferenţe, pentru elevii care au solicitat transferul la unitatea şcolară 

de la alte instituţii de învăţământ sau în cadrul acesteia pentru schimbarea formei 

de învăţământ, profilului și specializării. 

Art.6. Examenele de corigenţă se desfăşoară în perioada stabilită de către 

Ministerul Educației Naționale. 

Art.7 (1) Perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe 

semestrul al doilea sau anual se stabileşte de conducerea unităţii, înaintea sesiunii 

de corigenţe. 

(2) Examenele de diferenţă se desfăşoară, de regulă, în perioada vacanțelor . 

Art.8.(1) Examenele de diferenţă se susţin numai pentru disciplinele din trunchiul 

comun și curriculum diferențiat al specializării clasei la care se solicită transferul 

şi care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare 

an de studiu. 

(2) Elevii transferaţi preiau disciplinele opţionale ale clasei la care se transferă. În 

situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul 

acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la 

sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă. 

Art.9.(1) Metodologia de desfăşurare a examenelor este aceea stabilită prin 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, componenţa 

comisiilor de examinare și datele de desfășurare a examenelor, în baza hotărârii 

CA. 

Art.10.(1) Cursurile se desfășoară într-un singur schimb, între orele 800-1400 

pentru clasele CP – XII învățământ cu frecvență de zi, respectiv între orele 

1600 – 2000 pentru clasele învățământului cu frecvență redusă. 

(2) Ora de curs are durata de 50 de minute cu pauză de 10 minute după 

fiecare oră, iar după ora a 3-a este pauza mare de 20 de minute. 

Art.11. Repartizarea claselor în săli se realizează la începutul anului școlar de 

director/director adjunct. 
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Art.12. Conducerea unităţii asigură spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a 

orelor de pregătire în vederea participării elevilor la concursurile şi olimpiadele 

şcolare, susţinerii examenelor de finalizare a studiilor şi admitere în nivele 

superioare de învăţământ. 

Art.13. Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt : surse legale de bază 

(alocaţii de la bugetul local şi de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile 

legii şi alte surse suplimentare legale. 

Art.14. Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute din taxe de la 

persoane fizice, (taxe pentru organizarea de examene, taxe pentru acte de studii, 

alte taxe), închirieri de spaţii şi cazări ocazionale, contracte de parteneriat cu 

persoane fizice şi juridice, participarea la programe europene, sponsorizări şi 

donaţii. 

Art.15.(1) Personalul din unitatea de învățământ este format din personal didactic 

de predare, personal didactic de conducere, personal didactic auxiliar și personal 

nedidactic. 

(2) Selecția personalului se face prin concurs, angajarea se realizează prin 

încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ prin 

reprezentantul său legal. 

Art.16. Structurarea funcţională a unităţii pe compartimente, colective şi comisii, 

ierarhizarea posturilor, subordonarea şi limita de autoritate sunt stabilite prin 

Organigrama unităţii şi Statul de funcţii, care fac parte integrantă din prezentul 

regulament. 

Art.17. Salarizarea şi stimularea materială a personalului se realizează în 

condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget şi din resursele 

extrabugetare realizate. 

Art.18. Cuantumul sumelor acordate ca drepturi salariale, sporuri, premii şi 

stimulente se vor stabili de către Consiliul de Administraţie la propunerea 

directorului. 

Art.19. Completarea necesarului de resurse umane se poate face la propunerea 

conducătorului unităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi suportarea 

drepturilor salariale din veniturile extrabugetare ale unităţii. 

Art.20. Din comisiile de examinare pentru angajarea personalului didactic auxiliar 

şi nedidactic, face parte şi un membru din conducerea organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate de învăţământ/instituţie. 

Art.21. La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru 

funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de muncă puse la dispoziţie, norme de 

protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare şi 

înlăturare a efectelor calamităţilor naturale şi igienico-sanitare. 
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Art.22.(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul 

activităţii, de categoria de personal şi de structura normei de muncă . 

(2)  Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 ore pe săptămână. 

(3) Zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. 

Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze activitate peste durata 

normală a timpului de muncă sau în zilele de repaus va fi recompensat cu timp 

liber, de regulă, în timpul vacanţelor, conform legii şi a prevederilor contractului 

colectiv de muncă. 

Art.23. (1) Salariatii pot fi solicitati să presteze ore suplimentare numai cu acordul 

lor. Durata maxima legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de 

ore/saptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic 

auxiliar si nedidactic se compensează prin ore libere plătite ,  în următoarele 60 

zile calendaristice , după efectuarea acestora. 

Art.24. Pentru rezolvarea unor probleme personale, salariații au dreptul anual la 

5(cinci) zile libere plătite, pe bază de învoire colegială, cu obligaţia de a-şi asigura 

suplinirea cu personal calificat corespunzător postului. Persoana care asigură 

suplinirea nu va fi remunerată pentru activitatea prestată.Cererea de învoire se 

depune la secretariat. 

Art.25. (1) Salariatii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente 

familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează: 

a) căsătoria salariatului – 5 zile; 

b) naşterea unui copil – 5 zile; 

c)  căsătoria unui copil – 3 zile; 

d) decesul sotului,copilului,parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului –

5zile; 

e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei – 5 zile; 

f) decesul socrilor salariatului – 5 zile 

g) schimbarea domiciliului -3 zile 

h) îngrijirea sănătății copilului  -1 zi(pentru familiile cu 1-2 copii) – 2 zile (pentru 

familiile cu 3 sau mai mulți copii) 

(2) In situatiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin.(1) 

intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va 

continua după efectuarea zilelor libere plătite. 

(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuti la alin. (1) va fi 

remunerat corespunzator pentru activitatea suplimentară prestată / orele de 

predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite. 
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Art.26. (1) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat 

se stabileşte de către consiliul de administratie împreună cu sindicatul 

reprezentativ de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ, în funcţie de interesul 

învăţământului şi al celui în cauză, până la data de 15 decembrie. 

(2) Cadrele didactice beneficiează de concediu anual cu plată cu o durată de 62 

zile lucrătoare. 

(3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de 

odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.În comisia paritară 

se stabilește. 

Art.27. Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale fără a 

afecta buna desfăşurare a activităţii; cererea de concediu se va înainta în mod 

obligatoriu la data planificată. 

Art.28. În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi 

solicitaţi să întrerupă concediul prin adresă scrisă, efectuarea lui fiind aprobată la 

o dată ulterioară, de către conducerea unităţii. 

Art.29. Salariații care renunță la concediul legal pentru cresterea copilului în 

vârstă de până la 2 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 

ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea 

Art.30. (1) Pentru rezolvarea unor probleme personale, personalul didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic au dreptul la concedii fără plată care pot însuma cel 

mult 30 zile lucrătoare pe an. 

(2) Durata concretă a acestora se stabileste prin acordul de voinţa al părtilor. 

(3) Pe perioada desfăşurării concediilor, contractul individual de muncă este 

suspendat, cu rezervarea postului . 

(4) Salariatii pot beneficia si de alte concedii fara plata cu acordul partilor. 

(5) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către 

Consiliul de Administraţie, care aprobă efectuarea acestora. 

Art.31 Personalul didactic de predare poate beneficia de concedii fara plata, 

pentru rezolvarea unor situatii personale, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu 

aprobarea inspectorului scolar general. 

Art.32. Salariatii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei 

care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau functie în învatamant 

au dreptul la concedii fară plată pentru pregătirea examenelor/a concursului, a 

caror durată însumată nu poate depăşi 90 zile lucratoare pe an calendaristic. 

Aceste concedii reprezintă vechime în învăţământ.” 

Art.33 (1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; 

sosirea şi plecarea de la serviciu se va consemna (obligatoriu) în condica de 

prezenţă. 
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(2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţă, la data de 30 a fiecărei 

luni; este vizat de şeful de compartiment şi prezentat pentru aprobare directorului 

unităţii. 

Art.34. (1) Personalul nedidactic si didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă 

care se include în programul de lucru. 

Art.35. (1) Prezenţa personalului va fi verificată de către fiecare şef de 

compartiment, de către directorul unităţii sau delegatul acestuia. 

(2) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă fără 

înştiinţarea conducerii. 

Art.36. Personalul unitatii care a fost sanctionat disciplinar sau administrativ in 

cursul anului nu poate obtine calificativul foarte bine. 

Art.37 (1) Cadrele didactice efectuează serviciul pe școală și elevii pe clase în 

scopul asigurării securității elevilor pe durata cursurilor. 

(2) Planificarea serviciului pe şcoală se face semestrial şi se afişează în cancelarie 

și la avizierul școlii. Nu se pot efectua modificări decât în baza unei cereri adresată 

C.A. și soluționată de acesta. 

(3) Atribuțiile elevilor de serviciu la nivelul claselor: 

• Doi elevi efectuează serviciul în fiecare clasă, conform planificării, 

în intervalul orar 750-1410 ; 

• Verifică prezența elevilor și prezintă, la fiecare oră de curs, lista 

elevilor care absentează în ziua respectivă; 

• Aerisesc sala de clasă în fiecare pauză, șterg tabla și solicită 

elevilor de serviciu pe școală cretă; 

• Transmit imediat profesorului de serviciu pe școală, de la etajul 

respectiv, evenimentele deosebite petrecute în timpul orelor sau 

pauzelor. În absența acestuia se adresează imediat 

directorului/directorului adjunct sau, în absența acestora, oricărui 

profesor; 

• În cazul în care unui elev i se face rău, unul dintre elevii de serviciu 

anunță profesorul de serviciu/directorul/directorul adjunct, iar 

celălalt elev anunță asistenta medicală/medicul de la cabinetul 

medical școlar. 

 

Atribuțiile elevilor de serviciu la nivelul școlii: 

• Doi elevi efectuează serviciul pe școală în fiecare zi, conform 

planificării, la intrarea principală în clădirea școlii în intervalul orar 

745-1415; 

• Elevii solicită de la secretariatul școlii ecusoanele și cretă; 

• Elevii sună de ieșire în pauză și de intrare în clasă conform 

orarului: 
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Intervalul orar pentru 

Orele de curs Pauze 

800-850 850-900 

900-950 950-1000 

1000-1050 1050-1110 

1110-1200 1200-1210 

1210-1300 1300-1310 

1310-1400 1400-1410 

 

 

• Legitimează toate persoanele străine  și înregistrează datele 

personale ale acestora în registrul de evidență a vizitatorilor; 

• Unul dintre elevii de serviciu preia vizitatorii și îi însoțește în 

locurile solicitate de aceștia; 

• Transmit în fiecare clasă anunțurile importante, la solicitarea 

direcțiunii și secretariatului, sau CȘE și cadrelor didactice cu 

acordul direcțiunii. 

• Unul dintre elevii de serviciu nu părăsește postul . 

Atribuțiile profesorilor de serviciu pe școală: 

• În clădirea principală efectuează serviciul pe școală 3 cadre 

didactice pe coridoarele de la parter, etajul I și etajul II, îndeplinind 

atribuțiile precizate în tabelul de mai jos: 

Profesorul de 

serviciu de 

la… 

Intervalul 

Orar 
Atribuții 

PARTER 745-1500 

1. Preia ecusoanele și condica de prezență 

de la secretariatul școlii, deschide dulapul 

cu cataloagele; 

2. Verifică prezența la post și instruiește 

elevii de serviciu din ziua respectivă; 

3. Supraveghează intrarea elevilor în școală 

și verifică dacă elevii au carnetul de elev; 

4. Sprijină conducerea unității în realizarea 

suplinirii orelor, în cazul în care unele 

cadre didactice lipsesc, și monitorizează 

desfășurarea programului de supliniri; 
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5. În timpul pauzelor urmărește 

disciplina elevilor pe coridorul de la 

parter, în curtea școlii și în clădirea 

informaticii pentru clasele a V-a; 

6. Informează imediat directorul/directorul 

adjunct referitor la cazurile de indisciplină 

a elevilor sau orice alt eveniment 

deosebit; 

7. În cazul în care unui elev i se face rău, 

profesorul de serviciu este anunțat de 

elevul de serviciu pe clasă. Acesta 

verifică dacă personalul medical s-a 

deplasat în locul respectiv. Dacă 

evenimentul se petrece după programul 

cabinetului școlar, anunță serviciul 

ambulanță prin telefonul de urgență 112; 

8. La ora 1500 verifică existența cataloagelor, 

se asigură că ele sunt în perfectă stare de 

securitate, încuie dulapul și predă cheia 

directorului, iar ecusoanele secretarei; 

9. Ține legătura permanentă cu direcțiunea, 

secretariatul școlii și personalul 

administrativ; 

1600-2030 

10. Verifică programul de meditații pentru 

elevii interniști; 

11. Elaborează procesul verbal cu constatările 

efectuate în timpul serviciul în spiritul 

sarcinilor ce-i revin (registrul de procese 

verbale – serviciul pe școală); 

ETAJELE I ȘI 

II 
800-1400 

12. În timpul pauzelor urmăresc disciplina 

elevilor pe coridoarele de la etajele I și 

II; 

13. Îndeplinesc atribuțiile 6,7 și 9; 

 

Atribuțiile diriginților în ceea ce privește serviciul pe școală și în clase: 

• Vor prelucra atribuțiile elevilor de serviciu pe școală și în clase și 

vor afișa documentul la avizierul clasei; 

• Vor elabora planificările elevilor de serviciu pe școală, conform 

graficului serviciului pe școală, și în clase. 

 

Atribuțiile directorului adjunct: 
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• Elaborează programul serviciului pe școală pentru învățământul 

primar; 

• Afișează programul serviciului pe școală în cancelarie și la 

avizierul școlii; 

• Monitorizează modul de efectuare a serviciului pe școală; 

• Acționează în consecință:  

 în cazul abaterilor disciplinare, conform procedurii 

răspundere disciplinară; 

 ia legătura cu diriginții, părinții în funcție de caz; 

 

Atribuțiile directorului: 

• Avizează programul serviciului pe școală pentru învățământul 

primar; 

• Elaborează programul serviciului pe școală pentru clădirea claselor 

gimnaziale și liceale; 

• Monitorizează modul de efectuare a serviciului pe școală; 

• Acționează în consecință:  

 în cazul abaterilor disciplinare, conform procedurii 

răspundere disciplinară; 

 ia legătura cu diriginții, părinții în funcție de caz. 

 

      Atribuțiile portarilor: 

• Asigură paza celor 8 clădiri, a terenurilor și a parcului școlii, in 

intervalul orar fixat prin programul lunar; 

• Supraveghează patrimoniul din sălile de clasă, cabinete, laboratoare, 

sala de sport, internat, cantină,  spălătorie,centrala termică; 

• Verifica persoanele care ies din școala cu pachete voluminoase care pot 

indica sustrageri de bunuri; 

• Verifica accesul persoanelor în instituție,pe baza B I/CI conform 

tabelelor din registrul special; 

• După sfârșitul programului zilnic al școlii permite accesul persoanelor 

în școală în baza cererilor aprobate de director/director adjunct ; 

• Verifică ferestrele și ușile la intrarea in tură; 

• Degajează căile de acces în perioada iernii; 

• În caz de incendiu încearcă sa-l localizeze, sa-l stingă (dacă este minor) 

sau anunță 

      I S U la 112; 
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• Întocmește zilnic procesul-verbal cu faptele care s-au întâmplat în 

timpul serviciului, inclusiv deteriorările din clase, laboratoare, cabinete, 

grupuri sanitare; 

• Sesizează imediat directorul/directorul adjunct, administratorul de 

patrimoniu referitor la problemele apărute; 

• În caz de efracție conservă locul faptei și anunță poliția, directorul, 

directorul adjunct, administratorul de patrimoniu. 

 

Atribuțiile  îngrijitorilor și a muncitorilor : 

• Verifică obiectele de inventar de pe holuri , din birouri din încăperile în 

care au acces; 

• Semnalează deteriorările din clase, cabinete, laboratoare, sala de sport, 

cantină, centrala termică, internat, spălătorie, curtea școlii; 

• Asigură paza clădirilor în care activează în intervalul orar 7 - 16; 

• Sesizează imediat directorul/directorul adjunct/administratorul de 

patrimoniu referitor la problemele apărute; 

• Verifică accesul persoanelor prin ușa din spate a clădirii principale pe baza 

de CI/BI, carnet de elev; 

• Nu permite accesul persoanelor străine fără aprobarea directorul/directorul 

adjunct in clădirile în care activează; 

• Supraveghează instalațiile sanitare în timpul pauzelor; 

• Efectuează activități de curățenie în timpul orelor de curs nu în pauze. 

 

 Atribuțiile administratorului de patrimoniu.: 

• Verifică mobilierului si-l remediază; 

• Verifică instalațiile sanitare , termice, electrice si le repară sau remediază; 

• Verifică lămpile de iluminat, le repara sau remediază; 

• Verifică ușile și ferestrele,  le repară sau  remediază; 

• Verifică starea hidranților; 

• Verifică instalațiile din subsolul tehnic și instalațiile de gaze; 

• Întreține punctul P S I si urmărește termenul de expirare a extinctoarelor; 

• Ordonează materialele din curtea școlii și le depozitează corect; 

• Supraveghează reparațiile efectuate în școală și intervine personal în cazuri 

de excepție; 
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• Monitorizează, coordonează și răspunde de activitatea personalului 

nedidactic; 

• Elaborează planul de bază si-l avizează de către de către unitatea de poliție; 

• Efectuează toate demersurile pentru obținerea tuturor autorizațiilor de 

funcționare; 

• Întreține curățenia în curtea școlii; 

• Răspunde dacă elevii sau personalul suferă accidente în activitățile prestate 

de personalul din subordine; 

• Anunță imediat directorul/directorul adjunct/membru CA dacă intervin 

probleme de orice fel; 

• Verifica procesele-verbale întocmite de paznici, profesorii de serviciu, 

supraveghetor de noapte, pedagog, personalul cantinei și remediază 

aspectele negative; 

• Aduce la cunoștința  diriginților/învățătorilor situațiile necorespunzătoare 

din clase sub semnătură  și soluționează împreună fiecare situație în parte, 

anunțând familia elevului și comitetul de părinți al clasei respective; 

 

 

 

• Notează aspectele legate de deteriorarea obiectelor intr-un caiet special, 

depistează vinovații, întocmește proces verbal de constatare și înștiințează 

înscris părinții pentru a stabili termenele de reparații și monitorizează 

remedierile; 

• Anunță I S U, salvarea, poliția în funcție de caz. 
 

 

Art.38. (1) În timpul anului şcolar, serviciul pe şcoală este asigurat zilnic între 

orele 745-2030. 

(2) Prezenţa în şcoală a cadrului didactic şi a elevilor de serviciu, pe toată 

durata programului stabilit, este obligatorie. 

Art.39. La locurile de muncă care presupun folosirea de maşini, instalaţii şi utilaje 

se va asigura funcţionarea acestora la parametrii optimi prevăzuţi de normele 

tehnice. 

Art.40. Materialele auxiliare şi didactice, materialele de întreţinere şi gospodărire, 

furniturile de birou, sculele, dispozitivele, energia termică, electrică, apa şi 

serviciile de telecomunicaţii se vor utiliza cu respectarea normelor de consum, cu 

spirit de economie şi la nivelul maxim de eficienţă posibil. 
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Art.41. Mijloacele băneşti puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi 

utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe bază de documente şi la 

termene legale. 

Art.42. Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi băneşti sau a 

resurselor umane aparţinând unităţii, în scopuri personale. 

Art.43.(1) Fiecare salariat are îndatorirea să păstreze, să întreţină şi să sporească 

baza materială, să o folosească în raport cu menirea ei şi prescripţiile tehnice 

specifice. 

(2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către 

administratorul unităţii, pe bază de proces verbal de predare-primire, listă de 

inventar (în sălile de clasă, la locurile de muncă, în cămine, cantină etc.) şi pe bază 

de convenţie (elevilor interni). 

(3) Schimbarea destinaţiei bunurilor, transferul acestora în cadrul unităţii de 

învăţământ şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(4) Pentru elevii interniști se încheie contract de închiriere, aprobat în CA, cu 

părinții/tutorii legali. 

Art.44. Toate cadrele didactice de predare au îndatorirea ca în timpul activităţilor 

pe care le desfăşoară cu elevii să supravegheze îndeaproape comportamentul 

acestora, astfel încât să preîntâmpine actele de indisciplină care conduc la 

deteriorarea bunurilor din dotare. 

Art.45.(1) Întreg personalul unităţii răspunde de bunurile de folosinţă individuală 

sau comună din zona în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri, se va identifica 

făptuitorul şi va fi înştiinţată conducerea unităţii. Dacă autorul este 

necunoscut contravaloarea pagubelor se suportă în mod solidar de către 

salariaţi și elevi (în funcție de caz). 

Art.46. Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile 

aferente acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de către persoane din afara unităţii 

sunt permise numai cu aprobare din partea directorului. 

Art.47.(1) Accesul persoanelor străine în unitate este permis numai după 

legitimarea lor de către serviciul de pază şi precizarea în mod expres a 

scopului urmărit. Principalele date de identificare se vor consemna în registrul 

de evidenţă instituit cu această destinaţie. 

(2) Au acces în curtea instituției școlare numai mijloacele de transport ale 

unității de învățământ și ale angajaților acestora, ISJ Harghita și ale 

autorităților locale. 
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(3) Controlul permanent asupra mijloacelor de transport, asupra angajaţilor şi a 

persoanelor străine (în scopul asigurării securităţii instituţiei şi a prevenirii 

sustragerilor) se realizează de către portar. 

Art.48. Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc 

instituţia se va face numai de către persoanele abilitate de către conducere şi 

cu aprobarea acesteia. 

Capitolul III. CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

III. 1. Director. Director adjunct. 

Art.49. Conducerea unităţii şcolare se exercită de către consiliul de administrație, 

director și după caz de directorul adjunct. 

Art.50. Directorul şi directorul adjunct, membrii Consiliului de Administraţie 

trebuie să manifeste loialitate faţă de unitate, credibilitate şi responsabilitate în 

luarea deciziilor, încredere în capacităţile angajaţilor, să susţină şi să motiveze 

personalul în desăvârşirea carierei, a pregătirii şi perfecţionării profesionale, să 

construiască şi să întreţină un climat intern stimulativ, favorabil desfăşurării unui 

proces educaţional performant. 

Conducerea unităţii şcolare trebuie să contribuie permanent la ridicarea 

prestigiului instituţiei, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, sporirea şi 

modernizarea bazei materiale, individualizarea personalităţii unităţii la nivel local, 

regional şi naţional. Desăvârşirea reformei în educaţie şi racordarea la sistemul de 

învăţământ european se va realiza prin promovarea metodelor moderne de 

predare-învăţare, eficientizarea actului didactic şi diseminarea experienţei 

dobândite prin participarea la programele europene (la nivelul tuturor cadrelor 

didactice şi a colectivelor de elevi). 

Art.51. Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute de legislaţie sau 

stabilite prin fişa postului. 

Art.52.(1) Directorul adjunct îndeplinește atribuţiile stabilite prin fişa postului şi 

pe cele delegate de către director pe perioade determinate. 

(2) Activitatea directorului adjunct se desfăşoară în subordinea directorului şi 

răspunde în faţa acestuia, precum şi a organelor de control pentru activitatea 

proprie. 

(3) Ziua metodică a directorului şi a directorilui adjunct este ziua stabilită de ISJ 

Harghita. 

Art.53. (1) Prin decizie a directorului, directorul adjunct este numit “preşedinte” 

al comisiei pentru susținerea examenelor de diferență, precum şi a altor comisii, 

în funcţie de necesităţi. 

 (2) Directorul este președintele comisiilor pentru susţinerea examenelor de 

corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare. 
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 Art.54.(1) Directorul unităţii şcolare este preşedintele Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legii, 

directorul va interzice aplicarea lor, informând în scris despre aceasta inspectorul 

şcolar general. 

Art.55. Directorul unităţii şcolare lansează proiecte de parteneriat şi colaborare cu 

unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate. 

Art.56. În realizarea funcţiei de conducere executivă, în calitate de angajator, de 

evaluator şi de ordonator de credite, directorul unităţii şcolare îndeplineşte 

atribuţiunile prevăzute în mod expres de Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar în ceea ce priveşte 

organizarea şi coordonarea activităţii, asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea 

resurselor umane şi financiare necesare derulării în bune condiţii a procesului 

instructiv-educativ şi a activităţilor conexe acestuia. 

III. 2. Consiliul Profesoral. Consiliul de Administrație. 

Art.57. Consiliul Profesoral al unităţii şcolare este alcătuit din totalitatea 

personalului didactic de predare, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în 

domeniul instructiv-educativ. Atribuţiile Consiliului profesoral sunt stabilite în 

art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Personalul didactic auxiliar participă la şedinţe numai atunci când pe ordinea de 

zi sunt prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia. 

Art.58.(1) Consiliul Profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte ori directorul 

unității consideră că este necesar. Acesta se poate întruni şi la cererea a minimum 

o treime din numărul membrilor.Şedinţele consiliului se constituie legal în 

prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi. Şedinţele Consiliului 

Profesoral se desfăşoară în afara programului de lucru. Participarea la 

şedinţe este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată 

constituind abatere disciplinară. 

(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţii desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai 

autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

(3) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţi, în 

funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această 

ocazie. Directorul unităţi de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa 

cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 

şedinţei respective. 

(4) Procesele-verbale se scriu în ..Registrul de procese-verbale al consiliului 

profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni 
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document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii 

de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor 

şi a registrului. 

(5) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod 

obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale {rapoarte, 

programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.}. Cele două 

documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

Art.59. Personalul didactic de predare din componenţa Consiliului de 

Administraţie este ales de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, avându-se 

în vedere ca persoanele să aibă calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

deosebite. 

Art.60. Componenta Consiliului de Administratie se stabileste conform 

reglementarilor legale in vigoare. 

Art.61. Membrii Consiliului de Administraţie se aleg la începutul fiecărui an 

şcolar sau ori de câte ori un loc devine liber. 

Art.62. (1) Membrii Consiliului de Administraţie –care alcătuiesc cota 

corespunzatoare cadrelor didactice trebuie să îndeplinească în 

mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă calităţi manageriale şi performanţe didactice deosebite; 

b) să aibă o vechime în unitatea şcolară de cel puţin 3 ani; 

c) să fie titular al unitătii şcolare; 

d) să aibă cel puţin gradul didactic II; 

(2) Calitatea de membru al Consiliului de administrație este incompatibilă cu: 

a) calitatea de membrii în C.A. a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor, și afinilor 

până la gradul IV inclusiv; 

b) primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 

c) condamnarea penală. 

 

(3) Pierderea calității de membru în C.A. operează de drept în următoarele situații: 

a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele C.A.  

b) ca urmare a renunțării în scris  

c) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni 

d) ca urmarea încetării/suspendării contractului individual de muncă în cazul 

cadrelor didactice. 
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(4) Revocarea membrilor C.A. se face cu votul a 2/3 din membrii C.A. în situațiile: 

a) săvârșirea de fapte care dăunează în interesul învățământului și prestigiului 

unității de învățământ 

b) neîndeplinirea atribuțiilor stabilite 

Art.63. (1) Consiliului de Administraţie este organul de conducere a unității de 

învățământ alături de director și directori adjuncți. Membrii acestuia coordonează 

activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea 

directorului. 

(2) Consiliul de Administrație conlucrează cu Consiliul Profesoral, Consiliul 

reprezentativ al părinților și Autoritățile administrației publice locale. 

Art.64. Consiliul de Administraţie al unităţii se întruneşte de 1/luna , în ședințe 

ordinare şi ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare la solicitarea 

președintelui C.A. sau 2/3 din numărul membrilor săi/a 2/3 a numărului 

membrilor C.P. Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din 

numărul membrilor Consiliului elevilor sau 2/3 din numărul membrilor 

Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Art.65. (1) La şedinţele consiliului participă cu rol de observator liderul de 

sindicat din unitate, menţionându-se în procesul verbal opinia acestuia. De 

asemenea reprezentantul Consiliului școlar al elevilor poate participa la ședințele 

C.A. atunci când sunt probleme care vizează elevii, cu rol de observator, 

menționându-se în procesul verbal opinia acestuia. 

(2) La ședințele C.A. pot participa invitați , punctele de vedere a participanților se 

consemnează în procesul-verbal de ședință și sunt asumate de aceștia prin 

semnătură. 

(3) Membrii C.A., observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore 

înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și 

documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare, 

convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare este 

îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail 

sau sub semnătură. 

Art.66 (1) Deciziile luate la întrunirile Consiliului de Administraţie se validează 

prin emitere de hotărâri scrise. 

(2) O copie a hotărărilor Consiliului de Administraţie se înmânează liderului de 

sindicat din unitate. 

Art.67. Secretarul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie este 

numit de către director. Acesta consemnează procesele-verbale încheiate în 

şedinţe. 
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Art.68. (1) Hotărârile în cadrul Consiliului Profesoral se iau prin vot, cu cel 

puţin” jumătate plus unu” din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii 

pentru întregul personal. 

(2) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu voturile a cel puțin 

2/3 din membrii prezenți, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(3) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, 

răspunderea disciplinarea și disponibilizarea personalului se iau de către 

C.A. cu votul a 2/3 din totalul membrilor C.A.  

(4) În situații excepționale în care hotărârile C.A. nu pot fi luate conform 

alin.(3), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de 

jumătate plus unu din membrii C.A., iar hotărârile C.A. se adoptă cu 2/3 din 

voturile celor prezenți. 

(5) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu 

majoritatea din totalul membrilor C.A. 

(6) Hotărârile C.A. care vizează personalul, cum ar fi procedurile pentru ocuparea 

posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de 

sancțiuni, se iau prin vot secret. 

(7) C.A. este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin în prezența a 

jumătate plus unu a membrilor acestuia.  

Art.69. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare 

funcţionează în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare şi au atribuţiunile 

prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar și metodologia MEN. 

Capitolul IV. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE 

Alte comisii care funcţionează în unitate 

Art.70. Comisiile metodice constituite la nivelul unităţii şcolare sunt următoarele: 

• Comisia învățătorilor 

• Comisia de limba și literatura română 

• Comisia de limbi străine 

• Comisia de matematică-informatică 

• Comisia de chimie-fizică 

• Comisia de biologie-geografie 

• Comisia de istorie – științe sociale – religie  

• Comisia de educație fizică – materii aplicate 

Art.71. Şedinţele de catedră se desfăşoară lunar , in a doua zi de joi , sau ori de 

câte ori este necesar. 
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Art.72 Atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. La nivelul 

unităţii şcolare, comisiile metodice coordonate de şeful de catedră îndeplinesc şi 

următoarele atribuţii: 

a)  Stabilesc şi repartizează sarcinile pentru fiecare membru al catedrei; 

b) Elaborează pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu, 

proiectul catedrei şi programe de activităţi pe termen scurt şi mediu; 

c)  Consiliază cadrele didactice (în special debutanții si cadrele nou intrate în 

colectiv) în procesul de elaborare a proiectelor didactice şi planificărilor 

semestriale; 

d)  Elaborează instrumente de evaluarea şi notare şi analizează periodic 

performanţele şcolare ale elevilor; 

e) Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

f)  Propun disciplinele pentru curriculum-ul la decizia şcolii , CDȘ şi asigură 

programele analitice pentru acestea, cu avizul favorabil al inspectorului de 

specialitate; 

g) Organizează pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade 

şcolare, pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi pentru examenele 

de corigenţă; 

h) Organizează activităţi de cercetare pedagogică şi ştiinţifică, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă, programe de parteneriat; 

i) Evaluează performanţele fiecărui membru al catedrei şi propune calificativele 

anuale împreună cu membrii C.M.; 

j) Elaborează necesarul de material didactic şi stabilesc priorităţile imediate în 

achiziţionarea acestuia; 

k) Implementează standardele de calitate specifice. 

Art.73. Şeful comisiei metodice este numit de către director (pe baza propunerilor 

primite) şi răspunde în faţa acestuia şi a inspectorului de specialitate de activitatea 

proprie şi de cea a membrilor catedrei. 

Art.74. Şeful de catedră are obligaţia de a îndeplini toate activităţile delegate de 

către director, de către Consiliul de Administraţie, specificate în mod expres de 

actele normative având şi următoarele atribuţii: 

a)  Organizează activitatea catedrei, stabileşte programul de lucru, asigură 

coeziunea colectivului şi colaborarea strânsă între membrii săi; 

b)  Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi 

strategia catedrei (obiective, ţinte strategice, finalităţi, resurse materiale şi 

umane etc.) 
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c) Promovează tehnici şi metode didactice moderne care să asigure eficienţa 

procesului de predare-învăţare; 

d) Actualizează permanent baza de documentare legislativă şi ştiinţifică şi 

asigură accesul permanent al cadrelor didactice la aceasta; 

e) Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se 

realizează evaluarea şi notarea elevilor; 

f) Popularizează prin mijloace interactive experienţa pozitivă, încurajează 

performanţa individuală şi de grup; 

g)  Elaborează metode şi instrumente de evaluare, motivare şi sancţionare a 

cadrelor didactice; 

h) Elaborează informări periodice asupra 

activităţii   catedrei   analizând   amănunţit activitatea fiecărui cadru didactic în 

parte; 

i) Propune Consiliului de Administraţie, calificativele anuale pentru membrii 

C.M.; 

j)  Susţine interesul de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice 

asigurându-le sprijin, consultanţă şi reprezentare, în raport cu conducerea 

unităţii şcolare, Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic; 

k) Efectuează asistenţe la ore, singur sau împreună cu inspectorul de specialitate, 

cu directorul sau directorul adjunct; 

l)  Stabileşte componenţa loturilor de elevi pentru participarea la olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

m) Se preocupă de sporirea şi modernizarea bazei tehnico-didactice a catedrei, 

prin efort propriu; 

n) Elaborează programe șischeme  pentru  pregătirea  de  performanţă  a  elevilo

r  asigură bibliografia specifică şi pregătirea practică; 

o) Propune Consiliului de Administraţie (în scris) acordarea de premii şi 

stimulente elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitate; 

p) Informează săptămânal membrii catedrei referitor la problemele dezbătute, 

acţiunile şi sarcinile stabilite în şedinţele Consiliului de Administraţie. 

q) Realizează și actualizează portofoliul C.M. 

Art.75 Pentru buna desfăşurare a activităţilor conexe procesului instructiv-

educativ, în unitatea şcolară funcţionează şi următoarele comisii: 

• Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ – 1director 

– conducere operativă, 7 membri, 1 reprezentant al organizației sindicale (3 
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reprezentanți C.P., 1 reprezentant al părinților, 1 reprezentant al Consiliului 

Local, un reprezentant al elevilor). 

• Comisia pentru Curriculum Școlar (1 responsabil, 7 reprezentanți ai ariilor 

curriculare) 

• Comisia diriginților (defalcată în comisia ciclului gimnazial și comisia 

ciclului liceal – 2 responsabili – coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare)  

• Comisia pentru întocmirea orarului (2 membri) 

• Comisia pentru concursuri și olimpiade școlare (1 responsabil - 8 membri 

responsabilii comisiilor metodice) 

• Comisia pentru monitorizarea evaluării rezultatelor învățării și 

absențelor elevilor (1 responsabil și 2 membri) 

• Comisia pentru activități extrașcolare (1 responsabil – 3 coordonatori pe 

cicluri de învățământ și 3-7 membri) 

• Comisia pentru educație sanitară (2 membri) 

• Comisia pentru burse și alte forme de ajutorare materială (1 responsabil, 

5 membri – 3 profesori, 1 informatician, 1 secretar)  

• Comisia pentru securitatea elevilor, prevenirea și combaterea violenței 

(președinte = director, 10 membri: 4 profesori – responsabilul Comisiei de 

disciplină – 1 profesor itinerant – 1 consilier psihopedagog – 1 reprezentant al 

părinților – 1 reprezentant al Poliției de Proximitate – 1 reprezentant al elevilor) 

• Comisia de perfecționare (1 responsabil – 8 membri – responsabilii C.M.) 

• Comisia pentru proiecte (1 responsabil – 3 coordonatori/cicluri de 

învățământ – 5 membri) 

• Comisia de disciplină pentru elevi  (1 responsabil – 8 membri: 4 profesori, 

1 profesor itinerant, 1 reprezentant al părinților, 1 reprezentant Poliția de 

Proximitate, 1 reprezentant al elevilor) 

• Comisia de disciplină a C.A. pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic (președinte = director, 4 membri: 3 profesori, 1 reprezentant al 

părinților) 

• Comisia pentru verificarea, completarea și încheierea cataloagelor (3 

membri: 1 director adjunct, 1 informatician, 1 secretar) 

• Comitetul de securitate și sănătate în muncă (președinte = director, 1 

secretar, 1 administrator patrimoniu, 2 reprezentanți ai personalului didactic 

și nedidactic)  

• Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității – 5 membri (3 cadre didactice, 1 reprezentant al părinților, 

1 reprezentant al elevilor) 

• Comisia de control managerial intern  

Art.76. În funcţie de necesităţi, directorul unităţii poate dispune constituirea şi 

funcţionarea de comisii şi colective de lucru suplimentare. 
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Art.77. Comisiile şi colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil, care 

răspunde pentru activitatea desfăşurată în C.A. Atribuţiile şi responsabilităţile 

acestora sunt stabilite prin programe şi regulamente proprii. 

Art.78. Comisiile Metodice, alte comisii și celelalte colective de lucru care 

funcţionează în cadrul unităţii şcolare sunt coordonate direct de către director și 

directori adjuncţi 

Capitolul V. CONSILIUL CLASEI 

Art.79.(1) Consiliul clasei este constituit la nivelul fiecărei clase din totalitatea 

personalului didactic de predare care predă la clasa respectivă, un părinte delegat 

al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective (cu 

excepția claselor din învățământul primar). Consiliul clasei are următoarele 

atribuții: 

a) Armonizează solicitările venite din partea părinţilor şi ale elevilor, cu cerinţele 

educative ale cadrelor didactice; 

b) Evaluează și analizează semestrial progresul şcolar al fiecărui elev; 

c) Stimulează şi susţine elevii cu performanţe deosebite; 

d) Stabilește măsuri de asistență educațională pentru elevii cu probleme de 

învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

f) Stabilește, notele la purtare ale elevilor clasei în funcție de comportamentul 

acestora în unitatea de învățământ și în afara acesteia și propune CP validarea 

mediilor mai mici decât 7 sau a calificativelor „Suficient” și „Insuficient”. 

g) Propune sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi. 

(2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele/învățătorul. 

Art.80. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru (sau ori de câte 

ori este necesar), hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 

Capitolul VI. PROFESORUL DIRIGINTE/ÎNVĂȚĂTORUL CLASEI 

Art. 81.(1) Coordonarea activităţii elevilor la nivelul claselor se realizează prin 

profesorul diriginte. 

(2) Numirea dirigintelui se face de către director şi devine obligatorie din 

momentul învestirii, în baza hotărârii CA, după consultarea CP. 

Art. 82.(1) Dirigintele are îndatorirea să cunoască şi să prelucreze cu elevii şi 

părinţii acestora, prevederile legislaţiei şcolare şi ale prezentului regulament. 

(2) Respectarea acestor prevederi, a normelor de morală şi conduită cât şi a legilor 

ţării este obligatorie. 
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Art. 83. În cadrul unităţii şcolare dirigintele are atribuţiile și responsabilitățile 

cuprinse în anexa la fișa postului:  

DIRIGINTELE ARE URMATOARELE ATRIBUTII:  

1. organizeaza si coordoneaza:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) sedintele cu parintii, semestrial si ori de cate ori este cazul  

d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;  

e) activitati educative si de consiliere;  

f) activitati extracurriculare, in scoala si in afara acesteia;  

2. monitorizeaza:  

a) situatia la invatatura a elevilor;  

b) frecventa elevilor;  

c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;  

d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare;  

e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora in 

activitati de voluntariat;  

f) nivelul de satisfactie a elevilor si a parintilor acestora in legatura cu calitatea 

actului instructiv educativ;  

3. colaboreaza:  

a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru 

solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele 

care vizeaza procesul instructiv-educativ, care ii implica pe elevi;  

b) cu consilierul scolar, in activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei;  

c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de 

elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea 

unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, 

inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor 

probleme/situatii deosebite, aparute in legatura cu colectivul de elevi;  

d) cu parintii si comitetul de parinti al clasei, pentru toate aspectele care vizeaza 

activitatea elevilor si evenimentele importante in care acestia sunt implicati, si 

cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;  

e) cu membrii compartimentului secretariat, pentru intocmirea documentelor 

scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;  

f) cu persoana desemnata de conducerea unitatii de invatamant pentru 

gestionarea bazei de date, in vederea completarii si actualizarii datelor 

referitoare la elevii clasei;  
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4. informeaza:  

a) elevii si parintii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, ale regulamentului intern al 

scolii și procedurile elaborate de școală;  

b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene 

nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si 

parcursul scolar al elevilor;  

c) parintii despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre 

frecventa acestora la ore. Informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu 

parintii, in ora destinata acestui scop, la sfarsitul fiecarui semestru si an scolar, 

precum si ori de cate ori este nevoie;  

d) familiile elevilor, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile 

disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;  

5. alte atributii: 

a) coordonează activitatea Consiliului clasei; 

b) în funcție de propunerile elevilor numește liderul clasei; 

c) construiește un climat stabil în cadrul clasei, asigură coeziunea colectivului, 

negociază conflictele și înlătură cauzele acestora; 

d) propune CA,  în scris, pentru premiere elevii cu rezultate deosebite obținute la 

olimpiade, concursuri sau pentru implicarea activă în activitățile educative 

școlare și extrașcolare 

e) felicită în scris familiile elevilor cu rezultate deosebite 

 

II. RESPONSABILITĂȚILE DIRIGINTELUI:  

1. Răspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de 

elevi, parinti si consiliul clasei;  

2. Completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

3. Motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedura de motivare a 

absențelor elevilor și de monitorizare a prezenței acestora; 

4. Stabileste, impreuna cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dupa caz, 

nota la purtare a fiecarui elev, in conformitate cu reglementarile Regulamentului 

de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, procedurii 

de răspundere disciplinară;  

5. Aplica, daca este cazul, sanctiuni elevilor in conformitate cu Regulamentul de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, regulamentul 

intern și procedura de răspundere disciplinară;  

6. Încheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o 

consemneaza in catalog si in carnetele de elev;  

7. Realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor 

obtinute de catre acestia la invatatura si purtare;  

8. Propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse pentru 
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elevi, in conformitate cu prevederile legale;  

9. Întocmeste semestrial si anual si prezinta consiliului profesoral spre validare 

un raport scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor;  

10. Completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l 

coordoneaza; 

11. Monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 

12. Întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;  

13. Elaboreaza portofoliul dirigintelui.  

Art. 84.(1) Dirigintele verifică periodic condiţiile de cazare în cămine, de servire 

a mesei pentru elevii interni şi se preocupă  de îmbunătăţirea condiţiilor 

acestora. 

(2)   Dirigintele desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare 

profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza. Activitatile cuprind 

teme stabilite de catre diriginte pe baza programelor scolare pentru aria 

curriculara "Consiliere si orientare" in vigoare si in concordanta cu specificul 

varstei si cu interesele/solicitarile elevilor. 

(3) Dirigintele desfasoara si activitati educative extrascolare, activitati pe care le 

stabileste dupa consultarea elevilor si in concordanta cu specificul varstei si 

nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.  

(4) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, 

dirigintele realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti.  

 

Art. 85.(1) Toate datele referitoare la elevii clasei şi la evoluţia acestora pe tot 

parcursul ciclului de şcolarizare se consemnează în “caietul dirigintelui”. 

(2) În cazul în care are loc o schimbare a dirigintelui caietul se predă noului 

diriginte al clasei. 

Art.86 Profesorul diriginte răspunde tuturor solicitărilor conducerii unităţii în 

legătură cu obligaţiile sale şi îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către 

director, Consiliul de Administraţie sau menţionate în mod expres în acte 

normative. 

Capitolul VII.   COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI 

PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

Art.87. Coordonatorul pentru proiecte educative școlare și extrașcolare este un 

cadru didactic ales de CP și aprobat de CA. 

 

Art.88. Coordonatorul pentru proiecte educative școlare și extrașcolare 

coordonează activitatea educativă din școală. 

 

Art.89. Atribuțiile coordonatorului pentru proiecte educative școlare și 

extrașcolare sunt prevăzute de ROFUIP. 
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Capitolul VIII.   CONSILIUL ELEVILOR. CONSILIUL 

REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR. 

Art.90.(1) Ca organism de reprezentare al elevilor, în cadrul unităţii şcolare se 

constituie Consiliul Scolar al elevilor. Acesta este format din liderii elevilor de la 

fiecare clasă, se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu. 

(2) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de 

învățământ și reprezintă interesele elevilor la nivelul unității de învățământ. 

(3) CP desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul 

profesoral și CE. 

Art.91. (1) Forul decizional al Consiliului elevilor este Adunarea generală, care 

este formată din reprezentanții claseleor aleși la începutul anului școlar prin vot 

secret. 

(2) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor are următoarea structură: 

 a) Președinte 

 b) Vicepreședinte 

 c) Secretar 

 d) Membri: reprezentanții claselor. 

(4) Biroul Executiv este format din președinte, vicepreședinte și secretar. 

Art.92. (1) Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele ca fiind un elev din 

învățământul liceal. 

(2) Președintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele 

CA, la care se discută aspecte privind elevii și activează în CEAC. 

(3) Președintele este purtătorul de cuvânt al CE din unitatea de învățământ și are 

un mandat de maxim 2 ani. 

Art.93. CE are atribuțiile: 

 a) transmite CA, directorului, directorului adjunct și CP punctul de vedere 

al elevilor referitor la problemele acestora; 

 b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează 

încălcarea lor; 

 c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, 

informând conducerea unității de învățământ și propune soluții; 

 d) sprijină comunicarea între elevi și cadrele didactice; 

 e) elaborează proiecte și inițiază activități extrașcolare; 
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 f) poate organiza acțiuni de strâgere de fonduri pentru copii cu nevoi 

speciale, pe probleme de mediu și altele asemenea, informând conducerea unității 

de învățământ; 

 (g) Dezbate proiectul de ROI al școlii și se implică în asigurarea respectării 

acestuia; 

 (h) Organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și 

secretar. 

Art.94. (1) Membrii trebuie să respecte reguli adoptate de CE și asigură 

aplicareahotărârilor luate în rândul elevilor. 

(2) Prezența membrilor la activitățile CE din unitatea de învățământ este 

obligatorile, dacă înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți 

din funcții. 

(3) Elevii care au obținut în anul școlar anterior nota la purtare sub 9 nu pot fi 

aleși ca reprezentanți în CE. 

Art.95. (1) Activitățile CE se desfășoară în afara orarului zilnic, pot fi susținute 

numai cu aprobarea directorului/ directorului adjunct, la cererea președintelui CE. 

(2) Activitățile organizate trebuie să protejeze sănătatea elevilor, să respecte 

moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești să protejeze prestigiul instituției, să 

respecte ordinea publică. În cazul în care conținutul activităților contravine 

principiilor emoționale, directorul/directorul adjunct poate interzice sau suspenda 

desfășurarea acestora. Toate manifestările se vor derula numai cu asigurarea 

securității persoanelor, a spațiilor și a bunurilor puse la dispoziție. 

Capitolul IX. PĂRINȚII, TUTORII/SUSȚINĂTORII LEGALI-

PARTENERI EDCAȚIONALI 

Art. 96. Drepturile părinților, tutorilor/susținătorilor legali sunt: 

 a) să decidă, în limita legii, cu privire la unitatea de ănvățământ unde va 

studia elevul; 

 b) să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul 

propriului copil; 

 c) are acces în incinta unității dacă: 

• a fost solicitat pentru discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ; 

• desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

• depune o cerere/ alt document/solicită o informație la 

secretariatul unității de învățământ; 

• participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru 

învățământ primar/ profesorul diriginte. 
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 d) să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației 

în vigoare. 

 e) să solicite rezolvarea unor stări conflictoale în care este implicat propriul 

copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat, cu 

profesorul diriginte, cu directorul/directorul adjunct al unității învățământ. În 

situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, 

tutorele/susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de 

învățământ  

Art.97. (1) Părinții, tutorii/susținătorii legali au acces în unitatea de 

învățământ în situațiile art. 96, lit. c., numai dacă prezintă cartea de 

identitate pentru legitimare și înregistrare. 

(2) Este strict interzis accesul părinților cu mașinile personale, în curtea 

unității de învățământ, în intervalul orar 730-1430. 

Art. 98. (1) Părintele, tutorele/susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvență școlară a elevului în învățământul obligatoriu. În caz contrar poate fi 

sancționat cu amendă între 100 lei și 1000 lei, ori este obligat să presteze muncă 

în folosul comunității. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor 

contravenționale se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest 

scop, la sesizarea CA al unității de învățământ. 

(2) Părintele, tutorele/susținătorul legal al elevului are obligația, cel puțin o dată 

pe lună, să ia legătura , chiar și telefonic, cu profesorul pentru învățământ primar/ 

profesorul diriginte, pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența sau discuția 

telefonică va fi consemnată în caietul dirigintelui cu nume, dată și semnătură. 

(3) Părintele, tutorele/susținătorul legal al elevului răspunde material pentru 

distrugerea bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 

(4) Părintele, tutorele/susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 

obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la 

terminarea orelor de curs să-l preia, sau să împuternicească o altă persoană pentru 

o astfel de activitate. 

Art.99. (1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală a 

elevilor și a personalului unității de învățământ. 

(2) Respectarea prevederilor, prezentrului regulament este obligatorie pentru 

părinți, tutori/susținători legali ai elevilor. 

Art. 100. (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, 

tutorii/susținătorii legali ai elevilor de la clasă. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a 

cadrelor didactice și și a echipei manageriale, în demersul de asigurare a 

condițiilor necesare educării elevilor. 
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(3) În adunarea generală a părinților se discută probleme generale ale colectivului 

de elevi și nu situația concretă a unui elev. 

(4) Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul pentru 

învățământ primar/ profesorul diriginte dar poate fi convocată și de președintele 

comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi 

ori al elevilor clasei, cu condiția anunțării profesorului pentru învățământ 

primar/dirigintele clasei. 

Art. 101. (1) Comitetul de părinți se înființează și funcționează la nivelul fiecărei 

clase. 

(2) Comitetul de părinți se alege în fiecare an în adunarea generală a părinților, 

convocată în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(3) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri. 

(4) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor/susținătorilor 

legali în consiliul reprezentativ al părinților, în CP, în CC și relațiile cu echipa 

managerială. 

Art.102. Atribuțiile comitetului de părinți sunt: 

 a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților 

elevilor clasei; 

 b) sprijină porfesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte în 

organizarea și desfăurarea de proiecte, programe, activități educative extrașcolare. 

 c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare și 

materiale, sisțin programe de modernizare a activității educative și a bazei 

materiale din clasă și din școală. 

 d) sprijină unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și de orientare 

socio-profesională. 

 e) prezintă semestrial adunării generale a părinților, justificarea utilizării 

fondurilor, dacă acestea există. 

Art.103. (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea 

comitetului de părinți nu este obligatorie. 

(2) Este interzisă implicarea elevilor și cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

Art.104. Consiliul reprezentativ al părinților funcționează la nivelul unității de 

învățământ și este compus din președinții comitetelor de părinți. 

Art.105. (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele care 

se ocupă de problemele învățământului liceal și doi vicepreședinți care se ocupă 

de problemele învățământului gimnazial și învăâământului primar. 
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(2) CRP se întruneșste în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea se face 

de către președinte sau de unul dintre vicepreședinți. 

(3) CRP desemnează reprezentanții părinților în organismele de conducere și 

comisiile unității de învățământ. 

(4) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al CRP. 

Art. 106. CRP are următoarele atribuții: 

 a) propune discipline care să se studieze prin curriculum la decizia școlii; 

 b) sprijină și susține unitatea de învățământ în derularea programelor și 

parteneriatelor educaționale; 

 c) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 

 d) participă activ la viața școlii ș se implică în toate activitățile acesteia; 

 e) sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea 

bazei materiale, în asigurarea sănătății și securității elevilor. 

Art. 107. (1) CRP poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 

contribuții, donații, sponsorizări etc., în scopul susținerii unității școlare. 

(2) Administrarea resurselor financiare se face exclusiv de către CRP. 

Capitolul X. CALITATEA DE ELEV; DREPTURI, ÎNDATORIRI, 

SANCŢIUNI, RECOMPENSE 

Art.108. Înscrierea în primul an în învăţământul primar, gimnazial și liceal se face 

în baza metodologiilor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Ștințifice. 

Art.109. Elevii promovaţi sunt înscrişi de drept în anul următor; elevii repetenţi, 

retraşi sau exmatriculaţi se pot reînmatricula în condiţiile prevăzute de 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. 

Art.110. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea 

la toate activităţile existente în programul unităţii şcolare. 

Art.111. Tinerii care au dobândit calitatea de “elev al unităţii şcolare” au toate 

drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia şcolară, sunt sancţionaţi 

disciplinar în funcţie de gravitatea abaterii şi primesc recompense pentru 

rezultatele obţinute. 

Art.112. Elevii şcolii, folosind dreptul la asociere, în condiţiile legii, pot face parte 

din: 

– asociaţia sportivă a CNOGoga; 

– formaţia de teatru, dans etc. 

– redacţia revistei elevilor „Focus” 
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– cluburi de film 

– cercuri științifice, culturale, civice. 

– Consiliul Școlar al Elevilor 

Art.113. Elevii au îndatorirea să cunoască şi să respecte: 

■ legile statului; 

■ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar; 

■ Regulamentul de Ordine Interioară; 

■ regulile de circulaţie şi normele igienico-sanitare; 

■ normele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului; 

■ normele de tehnica securităţii muncii şi P.S.I.; 

Art.114.(1) Programul de desfăşurare a cursurilor este cel stabilit prin prezentul 

regulament; este strict interzisă orice modificare sau abatere de la acesta. 

(2) Relaţiile elevilor cu Compartimentele funcţionale ale unităţii (Secretariat, 

Contabilitate, Bibliotecă, Casierie etc.) se vor încadra în programul de lucru al 

acestora. 

Art.115.(1) Accesul elevilor în incinta unităţii şcolare este permis numai pe baza 

carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. 

(2) Legitimarea elevilor la intrarea în instituţie se face de către serviciul de pază, 

de cadrele didactice de serviciu pe şcoală sau de către organele care asigură 

ordinea publică. 

(3) Elevii se vor prezenta cu  cincisprezece minute înainte de începerea 

activităţilor şi vor părăsi sala de clasă după ultima oră de curs. 

(4) Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare pe timpul pauzelor. 

Art.116. Cu două minute înainte de începutul orei, elevii se vor afla în clasă şi îşi 

vor  pregăti toate materialele necesare desfăşurării activității în bune condiţii. 

Art.117. Ţinuta vestimentară în incinta unităţii şcolare va fi cămașa albă și cravata 

roșie cu sigla colegiului. Nu sunt admise tinutele indecente (prin ţinută indecentă 

se înţelege: bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, fuste foarte scurte, 

pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, machiaj strident, bijuterii în exces, 

piercing-uri, cercei purtaţi de băieţi, păr vopsit în culori stridente). Elevii care se 

prezintă cu o ţinută indecentă vor primi observaţie individuală. Pentru repetarea 

abaterilor se vor aplica sancţiuni mai aspre, însoţite de scăderea notei la purtare. 

La orele de educaţie fizică elevii vor avea echipament corespunzător. 

Art.118. Conduita elevilor va respecta normele etice și morale. 
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Art.119. Elevii datorează un comportament respectuos colegilor, cadrelor   

didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.120. Elevii au obligaţia de a veni la şcoală cu toate cărţile şi caietele conform 

orarului și să poarte asupra lor carnetul de elev. 

Art.121. Elevii au obligatia de  a efectua serviciul in clasă prin rotaţie. 

Art.122. Efectuarea serviciului în şcoală este obligatorie pentru elevii claselor 

IX-XI; acesta se execută la puncte stabilite de către conducerea unităţii, 

conform programării.( se abrogă)  

Art.123. Sunt strict interzise elevilor unităţii şcolare: 

a)  sustragerea sau distrugerea documentelor şcolare şi de evidenţă – carnete de 

elev, cataloage, registre matricole, acte de studii, acte de identitate etc. 

b)  deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii; 

c)  introducerea şi difuzarea în unitatea şcolară (sau în spaţiile aferente acesteia) 

de materiale care cultivă violenţa, cu conţinut obscen sau pornografic, atentează 

la valorile naţionale, la independenţa, suveranitatea şi integritatea ţării, afectează 

prestigiul instituţiei sau al personalului acesteia sau care lezează imaginea publicp 

a unei persoane; 

d)  organizarea şi participarea la acţiuni care nu sunt aprobate de către conducerea 

unităţii; 

e)  blocarea accesului în unitate, pătrunderea prin forţă sau prin efracţie, atentarea 

la integritatea morală şi fizică a colegilor, cadrelor didactice şi personalului; 

f) deţinerea, consumul și comercializarea, în perimetrul unităţii şcolare și în afara 

acestora, de ţigări, alcool, droguri și participarea la jocuri de noroc; 

g)  posesia ori introducerea în instituţie a oricăror tipuri de instrumente, arme, 

muniţie, petarde, pocnitori etc. care pot pune în pericol integritatea fizică şi 

psihică a colectivelor de elevi sau a personalului; 

h)   utilizarea de telefoane celulare sau alte „surse de inspiraţie” la orele de curs, 

evaluări, lucrări, examene şi concursuri; 

i) folosirea unui limbaj trivial, agresiv, comportament discriminator, jignitor sau 

violent faţă de colegi sau personal,  instigarea la violenţă sau alte acte care 

afectează climatul şcolar; 

j) să înregistreze activitatea didactică fără acordul cadrului didactic sau să 

înregistreze alți elevi și să efectueze postări care pot prejudicia imaginea acestora; 

k) să lanseze anunțuri false către unitățile de urgență; 

l) să invite/faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine fără acordul 

conducerii școlii; 
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m) să părăsească perimetrul școlii în timpul programului școlar. 

Art.124. Orice încălcare a prevederilor alineatului precedent constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează conform procedurii de răspundere disciplinară. 

Art.125. Încălcarea Regulamentului de funcţionare a căminelor şi cantinei 

reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform Regulamentului şcolar. 

Art.126. Reprezentanţii Comitetului de conducere al căminelor, respectiv cantinei 

au dreptul de control al activităţii din internate şi cantină. 

Art.127. (1) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a)  adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie ; 

b)  adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care 

elevul a fost internat în spital; 

c)  cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului 

unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta. 

(2)  Motivarea absenţelor se face de către  diriginte, în ziua prezentării actelor 

justificative. 

(3)  Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen 

de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte 

și vor fi predate la sfârșitul semestrului I/ anului școlar la secretariatul școlii pe 

bază de proces verbal.  

(4) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 3 din prezentul articol atrage, de 

regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

(5) Elevii pot fi învoiți 3 zile pe semestru pe baza cererilor părinților, 

tutorilor/susținătorilor legali avizate de directori. 

Art.128.(1) Deteriorarea spaţiilor, a bunurilor de folosinţă individuală/colectivă 

sau sustragerea acestora, presupune repararea/înlocuirea acestora de către părinți 

sau achitarea contravalorii pagubelor. 

(2) În cazul în care vinovatul este necunoscut, răspunderea materială devine 

colectivă şi revine întregii clase. 

(3) În cazul deteriorării/ distrugerii manualelor școlare primite gratuit și a cărților 

împrumutate de la bibliotecă, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar 

nou sau vor achita contravaloarea manualelor respective. 

Art.129.(1) Transferul elevilor unităţii şcolare se poate face de la o unitate la 

alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la 

o formă de învăţământ la alta şi de la o clasă la alta cu aprobarea CA ai unității de 

învățământ la care se transferă și cu avizul consultativ al CA al unității de la care 

se transferă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. 
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(2) Toate aprobările de transfer se acordă în limita numărului maxim de elevi pe 

clasă. În situații excepționale, inspectoratul școlar poate aproba depășirea 

efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

(3) În învățământul liceal, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, 

domeniul de pregătire, specializarea este condiționată de promovarea examenelor 

de diferență. 

Art.130. Elevii din învățământul liceal se pot transfera, păstrând forma de 

învățământ, cu respectarea următoarelor condiții: 

 a) elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă 

media lor de admitere este cel puțin egală cu madia ultimului admis la 

specializarea la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, pot fi 

transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza 

avizului comisiei medicale județene cu respectarea condiției de medie. 

 b) elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor 

din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care 

se solicită transferul; excepțiile se aprobă de către CA. 

 c) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot 

transfera în aceeași clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după 

susținerea examenului de diferență, în limita efectivului de 30 de elevi pe clasă. 

 

Art.131. Elevii din învățământul liceal se pot transfera de la o formă de învățământ 

la alta astfel: 

 a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă, se pot transfera la forma 

de învățământ cu frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de 

diferență, dacă au media anuală cel puțin 7,00 la fiecare disciplină de studiu, în 

limita efectivelor maxime de elevi la clasă, transferul se face, de regulă în aceeași 

clasă.  

 b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de 

învățământ cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și 

după susținerea examenelor de diferență, dacă este cazul. 

Art.131. (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, 

de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în 

următoarele perioade: 

 a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada 

intersemestrială sau a vacanței de vară; 

 b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în 

perioada vacanței de vară. 
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(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, 

cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 

 a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 

 b) în cazul unei recomantări medicale, eliberate pe baza unei expertize 

medicale efectuate de direcția de sănătate publică; 

 c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesionale; 

 d) la/de la învățământ de artă, sportiv și militar; 

 e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu 

program de predare bilingve la celelalte clase; 

 f) în alte situații excepționale, cu aprobarea CA al inspectoratului școlar. 

Art.132. (1) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii 

înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul 

semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a 

transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele 

prevăzute în trunchiul comun și în curriculum diferențiat ale specializării clasei la 

care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului 

reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective.  

(2) Elevii transferați preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă, în 

situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul 

acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la 

sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplinele respective. 

În foaia matricolă vor fi trecute și disciplinele opționale pe care le-a parcurs elevul 

la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care situația școlară încheiată 

pe semestrul I, cât și pe cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se 

transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale 

devine medie anuală. 

Art.133. Elevii care au obţinut rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 

extraşcolară, ori s-au distins prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică sunt 

recompensaţi moral şi material. 

Art.134. Pe lângă recompensele prevăzute de legislaţia şcolară elevii unităţii sunt 

stimulaţi cu premii din veniturile extrabugetare, proporţional cu efortul depus şi 

rezultatele obţinute. 

Art.135. Conducerea unităţii şcolare încurajează şi asigură condiţii optime de 

desfăşurare activităţilor şi cercurilor ştiinţifice, a manifestărilor culturale, artistice, 

sportive şi civice. 

Art.136. Elevii se pot organiza cu aprobarea conducerii unităţii în structuri cu 

statut şi regulamente proprii; conţinutul acestora nu trebuie să contravină 
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legislaţiei şcolare, legilor statului, să aducă atingere ordinii interne, disciplinei, 

moralei sau să pună în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor sau personalului. 

Art.137.(1) Exprimarea opiniilor se poate face şi în scris prin contribuţia cu 

materiale la revistele şcolare sau la alte publicaţii. 

(2) Conducerea unităţii încurajează colaborarea cu fundaţii şi organizaţii 

interesate în susţinerea învăţământului, participarea la programe şi campanii 

educaţionale, în domenii diferite. 

Art.138. Calitatea de elev al unităţii şcolare încetează în următoarele situaţii: 

• la absolvirea studiilor; 

• în cazul exmatriculării; 

• în caz de abandon şcolar; 

• prin retragere, la cerere scrisă şi cu acordul susţinătorilor legali; 

• în cazul în care elevul admis/înscris în ciclul superior al liceului în clasele XI-

XII/XIII nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor, fără 

justificare. 
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Art. 139. Sancțiunile elevilor și faptele la care se aplică: 

 

Sancțiunea Fapte la care se aplică Sancțiunea 

este însoțită 

de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

a) 

Observația  

individuală 

1) neprezentarea carnetului 

de elev pentru 

consemnarea notelor sau 

părinților pentru informare 

în legătură cu situația 

școlară 

 Diriginte 

Director  

Atenționarea 

verbală a 

educabilului 

  Părinților/tutorilor 

legali – verbal  

2) întârzierea la ore 

3) neanunțarea părinților 

în legătură cu prezența 

acestora la acțiuni inițiate 

de școală (ședințe cu 

părinții) 

4) părăsirea incintei 

colegiului, în timpul 

cursurilor, fără învoire din 

partea profesorului 

diriginte, avizat de 

director/dir.adj. și fără 

acceptul părinților 

5) invitarea și introducerea 

persoanelor străine în 
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perimetrul sau în incinta 

colegiului fără a fi 

legitimate de personalul de 

pază 

6) aspectul și ținuta 

necorespunzătoare (părul 

vopsit al băieților, 

machiajul strident al 

fetelor, fuste exagerat de 

scurte, pantaloni scurți, 

purtarea cerceilor de către 

băieți și a piercing-urilor 

în general) 
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Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

b) Mustrare scrisă 8) distrugerea 

sau deteriorarea 

bunurilor din 

patrimoniul 

unității de 

învățământ, ale 

colegilor sau 

personalului 

instituției 

-recuperarea sau 

remedierea pagubelor 

prin efort individual  

-scăderea notei la 

purtare la 9, 

calificativ ,,Bine” 

 

 

 

-scăderea notei la 

purtare la 9 

Cadrul 

didactic 

care a 

constatat 

faptele 

propune 

sancțiune

a în scris 

înregistrat

ă la CC 

spre 

validare 

Atenționarea 

educabilului 

în scris, cu 

menționarea 

faptelor care 

au determinat 

sancțiunea, de 

către 

diriginte. 

Este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare. 

 

Registrul de 

procese-verbale 

al CC și în 

raportul 

prezentat CP la 

sfârșitul 

semestrului. 

Sancțiunea se 

înregistrează în 

catalogul clasei 

precizându-se 

nr. 

documentului. 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

07 

 

Părinților/tutorilor 

legali / 

Educabilului dacă 

a împlinit 18 ani, 

sub semnătură 

9) repetarea 

faptelor nr.1, 

3,4,5, 6, 7 

10) utilizarea 

telefoanelor 

mobile în timpul 

orelor de curs 

-scăderea notei la 

purtare la 9 

11) fumatul în 

incinta școlii sau 

în afara 

acesteia(prima 

abatere) 

-scăderea notei la 

purtare la 8 
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12) incitarea, 

provocarea sau 

întreținerea unor 

incidente, care 

conduc la 

agresiuni fizice 

-scăderea notei la 

purtare la 8, 

calificativ ,,Bine” 

 

 

 

 

-scăderea notei la 

purtare la 9 

 

 

 

 

-scăderea notei la 

purtare la 8, 

calificativ ,,Bine” 

 

 

 

-scăderea notei la 

purtare la 9, 

calificativ ,,Bine” 

 

13) refuzul 

participării 

elevilor la 

activitățile 

extrașcolare 

obligatorii, 

repetat și fără 

motiv plauzibil  

14) înjurături, 

jigniri adresate 

colegilor, 

discriminări 

legate de religie, 

etnie, mediu de 

proveniență etc. 

15) aruncarea cu 

pietre sau orice 

fel de obiecte în 

curțile și 

clădirile vecine 

16) 

comportament 
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indecent și 

provocator 

-scăderea notei la 

purtare la 8, 

calificativ ,,Bine” 

 

Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune … Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

b) Mustrarea scrisă 

sau retragerea 

temporară sau 

definitivă a bursei de 

merit, a bursei 

sociale, " Bani de 

liceu", a bursei 

profesionale; 

  Cadrul 

didactic 

care a 

constatat 

faptele 

propune 

sancțiunea 

în scris 

înregistrat

ă la CC 

spre 

validare 

Atenționarea 

educabilului în 

scris, cu 

menționarea 

faptelor care au 

determinat 

sancțiunea, de 

către diriginte. 

Este însoțită de 

scăderea notei 

la purtare 

Registrul de 

procese-verbale 

al CC și în 

raportul 

prezentat CP la 

sfârșitul 

semestrului. 

Sancțiunea se 

înregistrează în 

catalogul clasei 

precizându-se 

nr. 

documentului. 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

07 

 

Părinților/tutorilor 

legali/ 

Educabilului dacă 

a împlinit 18 ani, 

sub semnătură 

17) distrugerea 

intenționată a 

carnetului de elev 

- scăderea notei la 

purtare la 8, 

calificativ ,,Bine” 

18) falsificarea 

notelor 

- scăderea notei la 

purtare la 6, 

calificativul  

,,Suficient” 

19) furtul bunurilor 

personale sau din 

inventarul școlii 

- scăderea notei la 

purtare la 6 

calificativul  

,,Suficient” 

-sesizarea organelor 

de poliție. 

20) introducerea de 

petarde și a altor 

materiale pirotehnice 

- scăderea notei la 

purtare la 6 
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21) utilizarea 

telefoanelor mobile 

în scopul filmării sau 

înregistrării audio 

fără acordul 

persoanelor în cauză 

- scăderea notei la 

purtare la 7 

 

Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

 b) Mustrarea 

scrisă sau 

retragerea 

temporară sau 

definitivă a 

bursei de merit, a 

bursei sociale, " 

Bani de liceu", a 

bursei 

profesionale; 

  Cadrul 

didactic 

care a 

constatat 

faptele 

propune 

sancțiune

a în scris 

înregistrat

ă la CC 

spre 

validare 

Director 

la 

propune-

rea CC, 

Atenționarea 

educabilului 

în scris, cu 

menționarea 

faptelor care 

au determinat 

sancțiunea, de 

către 

diriginte. 

Este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare - dacă 

s-au realizat 

pagube este 

însoțită de 

Registrul de 

procese-verbale 

al CC și în 

raportul 

prezentat CP la 

sfârșitul 

semestrului. 

Sancțiunea se 

înregistrează în 

catalogul clasei 

precizându-se 

nr. 

documentului. 

 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

07 

 

Părinților/tutorilor 

legali/ 

Educabilului dacă 

a împlinit 18 ani, 

sub semnătură 

22) încurajarea 

prozelitismului 

religios și 

propaganda 

politică 

-  scăderea notei la 

purtare la 6 

23) posesia sau 

difuzarea de 

materiale 

pornografice  

- scăderea notei la 

purtare la 6 

24) deținerea și 

consumul 

băuturilor 

alcoolice în 

incinta școlii 

- scăderea notei la 

purtare la 4 
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25) acte de 

violență fizică, 

amenințări și 

hărțuieli 

- scăderea notei la 

purtare la 6, 

calificativul  

,,Suficient” 

aprobată 

în CP. 

recuperarea 

acestora 

26) 

comportamentul 

jignitor față de 

cadrele didactice, 

personalul 

didactic auxiliar și 

nedidactic 

- scăderea notei la 

purtare la 6, 

calificativul  

,,Suficient” 

27) acte de 

vandalism în 

incinta școlii și în 

afara ei 

- scăderea notei la 

purtare la 6, 

calificativul  

,,Suficient” 

- recuperarea 

pagubelor 

- sesizarea organelor 

de poliție 

28) adresarea de 

mesaje agresive 

sau obscene direct 

sau prin 

intermediul 

telefonului mobil, 

computerului și 

postarea de 

filmulețe, care 

- scăderea notei la 

purtare la 6 
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aduc prejudicii 

morale 

persoanelor și 

instituției 

29) organizarea și 

participarea la 

acțiuni de protest 

neautorizate, care 

afectează 

desfășurarea 

activității de 

învățământ 

- scăderea notei la 

purtare la 7 

 

Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

c) Mutarea 

disciplinară la o 

clasă paralelă din 

aceeași școală 

Se aplică elevilor 

din învățămțntul 

obligatoriu 

30) deținerea și 

consumul de 

droguri  

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

Director  

Diriginte 

- se 

propune 

de CC, se 

validează

de CP 

- Mutarea 

disciplinară la 

o clasă 

paralelă din 

școală 

- este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare 

- catalogul 

clasei 

- registrul 

matricol 

- raportul CC 

prezentat CP 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

07 

 

Părinților/tutorilor 

legali/ sub 

semnătura 

educabilului dacă 

a împlinit 18 ani, 

sub semnătură 

 

31) posesia și 

utilizarea în 

unitatea de 

învățământ a 

oricărui tip de 

arme, substanțe 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 
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explozive sau 

toxice, 

obiectelor 

contondente 

etc., care prin 

acțiunea lor pot 

afecta 

integritatea 

fizică și psihică 

a sa sau a 

celorlalți 

aprobată de 

CP 

- nu se aplică 

învățămân- 

tului primar 

32) distrugerea 

documentelor 

școlare – 

cataloage, foi 

matricole 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

33) lansarea de 

anunțuri false cu 

privire la 

amplasarea unor 

materiale 

explozive în 

școală și în 

perimetrul 

acesteia 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

34) acte de 

violență fizică 

soldate cu 

vătămări 

corporale grave 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 
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35) agresiuni 

sexuale 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 
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Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

d) Preavizul de 

exmatriculare (nu 

se aplică elevilor 

din învățământul 

obligatoriu) 

36) absențe 

nemotivate – 20 

la diferite 

discipline de 

studiu sau 15% 

din numărul 

total al orelor de 

la o singură 

disciplină, 

cumulate pe un 

an școlar 

- scăderea notei la 

purtare la 8 

 

Diriginte 

Se 

validează 

în CP la 

propunere

a CC 

-Transmiterea 

preavizului de 

exmatriculare 

sub semnătură 

părinților/tuto

rilor legali și 

educabilului 

(dacă a 

împlinit 18 

ani) 

- sancțiunea 

este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare 

- registrul de 

evidență a 

educabililor 

- catalogul 

clasei 

- raportul 

semestrial/anual 

al CC  

- Formular 

PO 6 – 02 – 

09  

 

Părinților/tutorilor 

legali/educabililor 

dacă au împlinit 

18 ani, sub 

semnătură 
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Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

e) 

Exmatriculare 

cu drept de 

reînscriere în 

anul școlar 

următor în 

aceeași unitate 

de învățământ și 

în același an de 

studiu (nu se 

aplică elevilor 

din 

învățământul 

obligatoriu) 

37) deținerea și 

consumul de 

droguri 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

- CP la 

propunere

a CC 

- în cazul 

în care 

motivul 

exmatricu

lării este 

numărul 

absențelor

, 

sancțiune

a poate fi 

decisă 

doar dacă 

există 

preavizul 

de 

exmatricu

lare 

Sancțiunea 

este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare 

- registrul de 

procese-verbale 

al CP 

- catalogul 

clasei 

- registrul de 

evidență a 

educabililor 

- registrul 

matricol 

 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

10  

- de către 

director 

Părinților/tutorilor 

legali/educabililor 

dacă au împlinit 

18 ani, sub 

semnătură  

38) distrugerea 

documentelor 

școlare – 

cataloage, foi 

matricole 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

39) lansarea de 

anunțuri false cu 

privire la 

amplasarea unor 

materiale 

explozive în 

școală și în 

perimetrul 

acesteia 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

40) absențe 

nemotivate – 40 la 

diferite discipline 

de studiu sau 30% 

din numărul total 

al orelor de la o 

- scăderea notei la 

purtare la 6 
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singură disciplină, 

cumulate pe un an 

școlar 

 

Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

f) Exmatriculare 

fără drept de 

înscriere în anul 

școlar următor în 

aceeași unitate de 

învățământ (nu se 

aplică elevilor din 

învățământul 

obligatoriu) 

41) posesia și 

utilizarea în 

unitatea de 

învățământ a 

oricărui tip de 

arme, substanțe 

explozive sau 

toxice, obiectelor 

contondente etc., 

care prin acțiunea 

lor pot afecta 

integritatea fizică 

și psihică a sa sau 

a celorlalți 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

- CP la 

propunere

a CC. 

Sancțiunea 

este însoțită 

de scăderea 

notei la 

purtare 

- registrul de 

procese-verbale 

al CP 

- catalogul 

clasei 

- registrul de 

evidență a 

educabililor 

- registrul 

matricol 

 

- Formular 

PO 6 – 02 – 

10  

- de 

director 

Părinților/tutorilor 

legali/educabililor 

dacă au împlinit 

18 ani 

42) acte de 

violență fizică 

soldate cu 

vătămări corporale 

grave 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 
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43) agresiuni 

sexuale 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

44) 

comercializarea 

drogurilor în 

instituție și în 

afara ei 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

 

Sancțiunea Fapte la care se 

aplică 

Sancțiunea este 

însoțită de…  

Decizia 

de 

aplicare 

este luată 

de … 

Presupune 

… 

Se 

consemnează 

în … 

Se 

comunică 

prin … 

Se comunică 

următoarelor 

persoane 

g) Exmatriculare 

din toate unitățile  

de învățământ, 

fără drept de 

reînscriere pentru 

o perioadă de 

timp 3-5 ani (nu 

se aplică elevilor 

din învățământul 

obligatoriu) 

45) acte de 

violență fizică 

soldate cu 

decesul 

persoanelor 

implicate 

- scăderea notei la 

purtare la 3 

- deferirea organelor 

de poliție 

MEN la 

propunere

a motivată 

a CP 

transmisă 

de 

directorul 

unității de 

învățămân

t  

Se pot 

transmite 

alte probe 

Exmatriculare 

din toate 

unitățile  de 

învățământ 

prin ordin al 

ministrului 

educației 

naționale, 

prin care se 

stabilește și 

durata 

Sancțiunea 

este însoțită 

- registrul de 

procese-verbale 

al CP 

- catalogul 

clasei 

- registrul 

matricol 

- se 

comunică 

către MEN 

Părinților, 

tutorilor/ 

susținătorilor 

legali și elevului 

dacă a împlinit 18 

ani, sub 

semnătură 
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de scăderea 

notei la 

purtare 

h) Scăderea notei 

la purtare 

46) absențe 

nemotivate 

- scăderea notei la 

purtare cu câte 1 pct. 

pentru fiecare 10 

absențe nemotivate 

 

Diriginte  - scăderea 

notei la 

purtare în 

funcție de 

numărul 

absențelor 

nemotivate 

- procesul 

verbal al CC 

prezentat CP la 

sfârșitul 

semestrului/ 

anului 

  

 

(2) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului/anului școlar consiliul profesoral se reîntrunește. Dacă elevului 

căruia i s-a aplicat o sancțiune, fără exmatriculare, dă dovadă de comportament fără abateri pe o perioadă de cel 

puțin opt săptămâni de școală, până la încheierea semestrului/anului școlar, prevederea privind scăderea notei la 

purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată. 

(3) Contestarea sancțiunilor se adresează de către elev, părinte/tutore legal CA în termen de cinci zile de la aplicarea 

sancțiunii. Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul școlii. Hotărârea CA 

nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la instanța de contencios administrativ. 
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Premii , Recompense 

Art. 140.(1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară 

și se disting prin comportament exemplar, pot primi recompense astfel:  

a) evidențierea în fața colegilor clasei; 

b) evidențierea de către director/director adjunct în fața colegilor de școală sau a 

consiliului profesoral; 

c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinților; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) burse de merit, studiu sau alte recompense materiale; 

f) premiul șefilor de promoție (profil real și profil uman) acordat absolvenților de liceu. 

(2) Acordarea premiilor la încheierea anului școlar se face la nivelul colegiului la 

propunerea învățătorului/dirigintelui sau directorului/directorului adjunct. 

(3) La sfârşitul anului şcolar se acordă premii elevilor care: 

a) Au obținut primele 3 medii generale pe clasă. Se pot acorda și mențiuni. Premiul I 

se acordă elevului sau la egalitate elevilor cu media generală cea mai mare, dar care 

trebuie să fie peste 9,50, inclusiv. Premiile II și III se atribuie se atribuie următorilor 

doi sau în caz de egaliate mai multor elevi clasați, cu mențiunea că nu se pot acorda 

dacă media mai mică decât 9. Mențiunile se acordă până la media generală 8,50 

(inclusiv). 

Nu se acordă premiu/mențiune unui elev cu nota la purtare sub 10. 

b) S-au distins la anumite discipline de studiu. 

c) Au obținut performanțe în cadrul concursurilor sau diferitelor activități extrașcolare 

la nivelul colegiului, local, județean, național sau internațional. 

d) S-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică. 

e) Au frecvenţa de 100% (anual). 

(4) La clasele I-IV se acordă premii în funcție de numărul disciplinelor de studiu la 

care au obținut calificativul foarte bine. 

Concursuri, Olimpiade 

Art.141.  Elevii care se pregătesc pentru participarea la etapa judeţeană sau naţională a 

concursurilor şi olimpiadelor şcolare pot fi scutiţi de frecvenţă o săptămână, 

premergătoare concursului, pentru faza județeană și două săptămâni pentru faza 

națională ale olimpliadelor școlare. 
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Capitolul XI. PERSONALUL DIDACTIC, DE PREDARE, DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

Art.142.(1) Personalul trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru 

postul ocupat, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă o ținută morală 

demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o 

vestimentație decentă și un comportament responsabil 

(2) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, 

conducerea unităţii şcolare, cu acordul Consiliului Profesoral poate solicita un examen 

medical complet. 

Art.143. (1) Anual angajatorul va organiza examinarea medicală a salariatilor, în 

scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii pentru care au 

fost încadraţi. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul asigurând 

prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical. 

(2) Angajaţii unităţii de învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de 

sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind 

asigurate conform legii. 

(3)Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia să asigure accesul salariatilor 

la serviciul medical de medicina muncii. 

Art.144. Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic 

şi didactic auxiliar sunt cele prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia specifică 

învăţământului, cele care derivă din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi 

din contractul individual de muncă sau stabilite prin fişa postului. 

Art.145. Personalul didactic de predare și didactic auxiliar este obligat să manifeste 

preocupare continuă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 

Art.146. Obligaţiile specifice ale personalului menţionat la alineatul precedent 

sunt următoarele: 

1. Să cunoască şi să aplice prevederile legale specifice învăţământului, să respecte 

programul de lucru, îndatoririle stabilite prin fişa postului şi normele prezentului 

regulament. 

2. Să-şi asume misiunea unităţii şcolare şi obiectivele instituţionale, să cunoască şi să 

aplice cu înalt profesionalism prevederile planului managerial al unităţii şcolare 

3. În prima zi a fiecărui semestru vor fi prezentate conducerii şcolii, după caz, planificările 

anuale şi semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare. 

4. Temele înscrise în planificări vor corespunde cu înscrisurile din condica de prezenţă. 

5. Să asigure parcurgerea ritmică a materiei şi activităţilor prevăzute de manuale şi 

programe, cu respectarea numărului de ore înscris în planul cadru pentru disciplina 

predată; 
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6. Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-

didactică din dotare (aparate şi dispozitive, aparatura audio-video, tehnica de calcul, 

conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărţi etc.), laboratoarele, cabinetele; 

7. Să evalueze ritmic cunoştinţele elevilor şi să realizeze instrumente şi tehnici noi de 

evaluare; 

8. Notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se argumentează şi se trec în 

documentele de înregistrare corespunzătoare numai de profesorul care a efectuat 

evaluarea. 

9. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii şi profesorii 

diriginţi au obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod 

riguros cataloagele claselor repartizate, făcându-se răspunzători pentru greşelile 

comise care pot influenţa rezultatul final, respectiv media generală 

10. Semestrial, profesorii de toate specializările verifică exactitatea şi corectitudinea 

mediilor încheiate. Se interzice modificarea de note sau medii.. Modificarea unei medii 

semestriale sau anuale se face de către profesorul respectiv sau director prin anulare cu 

o linie orizontală, fără ştersături sau adăugiri şi înscrierea notei corecte, numai cu 

cerneală roşie, se va semna de director şi se va aplica sigiliul şcolii. Se interzice 

înscrierea de date fără notă. 

11. Să se preocupe de diversificarea şi actualizarea materialelor didactice cu concursul 

elevilor; 

12. Să asigure pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la concursuri şi 

olimpiade şcolare, pentru susţinerea examenelor de corigenţă, de atestat profesional, 

de finalizare a studiilor şi de admitere în nivele de învăţământ superioare; 

13. Să coordoneze colectivele de elevi pentru elaborarea de referate şi lucrări ştiinţifice, 

reviste şcolare, proiecte; 

14. Să realizeze împreună cu elevii activităţi extraşcolare, manifestări artistice, culturale, 

sportive şi civice şi să îndrume activitatea cercurilor pe discipline sau domenii; 

15. Să participe cu proiecte proprii la programe pentru formarea şi perfecţionarea 

profesională; 

16. Să propună discipline opţionale pentru curriculum-ul la decizia şcolii şi să elaboreze 

programe si auxiliare curriculare pentru acestea; 

17. Să participe la şedinţele Consiliului clasei, Comisiei metodice, Comisiei diriginţilor, 

Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie dacă este solicitat; 

18. Să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor la începutul orei de curs, precum şi 

notele cu care sunt evaluaţi aceştia,dar și în carnetul de note; 

19. Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau 

alte motive; 

20. Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor şcolare, profesorii diriginţi, 

toate cadrele didactice şi secretarii au obligaţia să folosească numai documente 

originale (copii xeroxate legalizate) şi să procedeze ori de câte ori este nevoie la 

actualizarea datelor în rubricile special repartizate, cu înscrisuri complete şi nu 

prescurtate. 

21. Să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit; 
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22. Să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să utilizeze un limbaj adecvat în relaţiile cu 

elevii, părinţii şi personalul nedidactic; 

23. Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele 

necesare . La dosarul personal vor fi prezente numai acte în copie, şcoala neasumându-

şi răspunderea pentru păstrarea actelor originale. 

24. Condica de prezenţă se completează zilnic, după efectuarea activităţilor şi numai în 

concordanţă cu conţinutul planificărilor. Activităţile realizate şi neconfirmate cu 

semnătură nu vor fi trecute în pontaj şi, deci, nici în statele de plată. Toate activităţile 

suplimentare realizate cu elevii vor fi consemnate în condică la sfârşitul programului 

în scris. 

25. Se interzice modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, 

fără aprobarea conducerii şcolii. 

26. Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai în cazuri bine justificate, cu 

aprobarea conducerii şcolii pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod 

obligatoriu asigurarea suplinirii în specialitatea de bază şi semnătura de acceptare din 

partea suplinitorului. 

27. Cadrele didactice au obligaţia să însoţească permanent elevii în toate activităţile de 

grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, vizionări de spectacole, 

drumeţii, acţiuni cultural-artistice sau sportive, concursuri etc. 

28. Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice 

altă neregulă, sau pentru a rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată. 

29. Se interzice cu desăvârşire prezenţa personalului în incinta unităţii sub influenţa 

băuturilor alcoolice respectiv în stare de ebrietate, indiferent de activitatea desfăşurată. 

30. Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu 

privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi, 

manifestări ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament. 

31. Toate cadrele didactice au obligaţia de a acţiona permanent pentru însuşirea şi aplicarea 

ideilor inovatoare în vederea realizării unui învăţământ centrat pe elev şi a 

implementării reformei învăţământului la condiţiile concrete ale şcolii. 

32. Cadrele didactice debutante vor întocmi proiecte didactice dezvoltate. Pentru lecţiile 

de dirigenţie, precum şi pentru perioada de evaluare finală de la sfârşitul semestrelor, 

toate cadrele didactice vor întocmi proiecte didactice sintetice. 

33. Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore, la activităţile în 

care sunt antrenaţi elevi sau alte cadre didactice. 

34. Se interzice părăsirea clasei de către profesor, sau scurtarea orelor prevăzute în orar. 

Art.147.(1) Cadrele didactice de predare se vor prezenta la program cu 15 minute 

înainte de începerea acestuia. 

(2) Personalului, îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială. 

(3) Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale și să agreseze verbal 

elevii și colegii. 
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(4) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor 

de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai 

acestora. 

Art.148. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este subordonat directorului unităţii 

şcolare şi directorului adjunct care coordonează domeniul său de activitate. Laborantul 

este subordonat şi şefului de catedră, în funcţie de disciplinele sau aria curriculară în 

care acţionează. 

Art.149. Persoanele care ocupă funcţiile menţionate la articolul precedent dobândesc 

direct sau implicit calitatea de gestionar şi răspund material, disciplinar sau penal (după 

caz) privind gestiunea, securitatea, buna păstrare şi utilizarea eficace a inventarului 

preluat. 

Art. 150.(1) Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar şi specific se 

derulează după cum urmează: 

• Informatician: zilnic 730 -1530. 

• Pedagog: luni – joi orele 1500 – 2100 

 vineri  orele 1400 – 1600  

• Supraveghetor: duminică – joi orele 2100 – 0730  

Orele suplimentare vor fi recompensate cu zile libere în timpul vacanțelor școlare 

 (2) În perioada nedidactică, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate 

de unitatea şcolară, programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar se stabileşte 

de către conducerea unităţii, personalul îndeplinind atribuții din fișa postului și alte 

sarcini în funcție de necesități. 

Art.151.(1) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să presteze servicii şi 

activităţi performante, în sprijinul şi pentru desăvârşirea procesului instructiv-educativ, 

în scopul satisfacerii necesităţilor de educaţie, informare, documentare, cercetare şi 

recreere . 

(2) În funcţie de specificul activităţii prestate şi natura postului ocupat personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic participă activ la sporirea şi modernizarea bazei tehnico-

didactice şi crearea de resurse de finanţare extrabugetare.  

Art.152. Atribuţiile fiecărei funcţii sunt cele prevăzute în fişa postului, prevăzute de 

acte normative sau trasate în mod expres de şefii ierarhici superiori. 

Art.153 . În relaţiile interpersonale, de grup şi în relaţiile publice personalul didactic 

auxiliar trebuie să dovedească aptitudini specifice: intuiţie cognitivă, tact pedagogic, 

spirit de cooperare şi solicitudine,capacitate de comunicare, răbdare, calm, amabilitate, 

politeţe, fermitate şi promptitudine. Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, 

personalul are obligaţia: 

1. Să respecte programul de lucru pe compartimente, servicii.  
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2. Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

3. Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu. 

4.  Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu 

şi nu pentru lucrări în interes personal. 

5. În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de 

concediu, urmând să aducă certificatul medical cu cel puțin 3 zile înainte de sfârșitul 

lunii respective. 

6. Să semneze zilnic condica de prezență. 

7.  Cererile de învoire în cazuri foarte bine justificate, vor fi depuse la secretariatul 

unităţii, anterior perioadei solicitate, ele urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de 

compartiment (pentru personalul nedidactic) şi apoi de conducerea unităţii. 

ABSENŢA DE LA SERVICIU FĂRĂ CERERE DE ÎNVOIRE APROBATĂ SE 

CONSIDERA ABSENŢA NEMOTIVATÂ. 

8.  Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat 

este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal 

semnat de persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul 

de administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare. 

Art. 154. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile 

Abaterea disciplinară Sancţiuni aplicabile Procedura disciplinară 

Consum de alcool în 

timpul programului de 

serviciu 

Reducerea salariului de bază 

cu 5% la prima abatere pe o 

perioadă de 3 luni, cu 10% 

pentru a doua abatere pe o 

perioadă de 3 luni şi 

desfacerea contractului de 

muncă la a 3-a abatere. 

Conform Codului muncii 

art.248, 

alin.(1),lit.(c),(e),LEN 

art.280,alin(2) 

Constatarea se face de 

către comisia de 

disciplină 

Neîndeplinirea sarcinilor 

de serviciu de pază a şcolii 

(părăsirea postului de 

pază, dormit în post etc.) 

Reducerea salariului de bază 

cu 5% la prima abatere pe o 

perioadă de 3 luni, cu 10% 

pentru a doua abatere pe o 

perioadă de 3 luni şi 

desfacerea contractului de 

muncă la a 3-a abatere. 

Conform Codului muncii 

art.248, 

alin.(1),lit.(c),LEN 

art.280,alin(2) 

Constatarea se face de 

către comisia de 

disciplină 

Realizarea defectuoasă a 

sarcinilor de serviciu 

Reducerea salariului cu 5% la 

prima abatere pe o perioadă 

de 3 luni, respectiv desfacerea 

contractului de muncă la trei 

abateri repetate în curs de 6 

luni. 

Constatarea se face de 

către comisia de 

disciplină. 
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Utilizarea bunurilor şcolii 

în interes personal 

Se vor imputa pagubele 

produse 

Valoarea se va stabili de 

Comisia de cercetare 

disciplinară în colaborare 

cu serviciul contabilitate 

Absenţe nemotivate Diminuarea salariului cu 10% 

la prima abatere pe o perioadă 

de 3 luni şi avertisment scris, 

desfacerea contractului de 

muncă la două abateri repetate 

în decurs de 6 luni. 

Conform Codului Muncii 

Se consemnează în 

condica de prezență de 

către director 

Întârziere la ore de către 

personalul de predare 

Avertisment în faţa 

Consiliului profesoral şi/ sau a 

Consiliului de administraţie. 

Neplata orei dacă întârzierea 

depăşeşte15 minute. 

Se consemnează în 

condica de prezenţă de 

către director  

Nerespectarea programului 

de lucru de către 

personalul didactic auxiliar 

și nedidactic 

Avertisment în faţa CA la 

prima abatere, reducerea 

salariului cu 5% pe o perioadă 

de o lună la a 2-a abatere șicu 

10% la a 3-a abatere 

Conform Codului Muncii 

Se consemnează în 

condica de prezență de 

către director 

Absenţa nemotivată de la 

Consiliul profesoral 

Avertisment în faţa 

Consiliului profesoral -pentru 

prima absenţă nemotivată 

La a doua absenţă nemotivată 

se reduce salariul de bază pe o 

durată de o lună cu 5%. 

 La a treia absenţă se 

diminuează calificativul anual 

Conf. Codului muncii 

art.248, alin.(1),lit.(c) 

LEN art.280, alin. (2)  

   

Atitudine 

necorespunzătoare faţă de 

colegi sau faţă de elevi 

Observaţie scrisă la prima 

abatere 

Atenţionare în faţa Consiliului 

profesoral şi/ sau a Consiliului 

de administraţie (la a 2-a 

abatere). Diminuarea 

calificativului anual(la a 3-a 

abatere) 

Constatarea se face de 

către comisia de 

disciplină. 

Nerespectarea atribuţiilor 

de către profesorul de 

serviciu 

Observaţie scrisă la prima 

abatere. 

Reducerea salariului de bază 

pe o durată de o lună cu 5% 

la a doua abatere 

Constatarea se face de 

către director prin referat 

scris prezentat în CA. 
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Nerespectarea atribuţiilor 

precizate în fişa postului 

Observaţie scrisă la prima 

abatere. 

Reducerea salariului de bază 

pe o durată de o lună cu 5% 

la a doua abatere și cu 10% la 

a 3-a abatere. 

Conform Codului muncii 

art.248, 

alin.(1),lit.(c),LEN 

art.280,alin(2)  

  

Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca 

prevederile prezentului regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în 

orice mod procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia. 

CAPITOLUL XII. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE 

Art.155. Compartimentele funcţionale organizate la nivelul unităţii şcolare sunt 

următoarele: Secretariat, Financiar, Administrativ, Biblioteca școlară. Ele sunt în 

subordinea directorului unităţii. 

Art.156.(1) Organizarea activităţii, obiectivele generale şi specifice ale 

compartimentelor sunt stabilite de către directorul unităţii şcolare în conformitate cu 

prevederile şi normele legale care reglementează aceste domenii la începutul fiecărui 

an şcolar . 

(2) Sarcinile de serviciu în cadrul compartimentelor sunt repartizate pe persoane prin 

fişa postului, în funcţie de nivelul postului, complexitatea lor şi specificul activităţii. 

Art.157. Personalul care lucrează în cadrul compartimentelor este obligat să cunoască, 

să respecte şi să aplice întocmai normele legale specifice activităţilor desfăşurate, legile 

statului şi prevederile prezentului regulament. 

Art.158. Reprezentarea unităţii şcolare de către personalul din cadrul compartimentelor, 

in relaţiile cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul si cu alte instituţii, organisme şi 

organizaţii, se va face printr-o conduită morală şi ţinută vestimentară corespunzătoare, 

prin limbaj adecvat, profesionalism şi fermitate. 

Art.159. Compartimentul Secretariat asigură interfaţa dintre instituţia de învăţământ 

şi beneficiarii serviciilor educaţionale:elevi, părinţi, personalul unităţii, comunitate. 

Art.160. Compartimentul Secretariat cuprinde posturile de secretar șef, secretar, 

informatician. 

Art.161 (1) Secretariatul asigură permanenţa în derularea activităţilor zilnice 

după cum urmează: Programul zilnic de funcţionare este 730 – 1600  

Program de lucru cu publicul: în funcție de solicitări. 

Programul de lucru cu elevii: 730 – 900 și 1300 – 1500 

(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de 

către directorul instituţiei. 
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Art.162.(1) Secretarul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi 

răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de 

îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de 

performanţă atinse. 

(2) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului şef, atribuţiile sale sunt îndeplinite 

de către un secretar delegat de  conducerea unităţii. 

Art.163. Secretarul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de 

realizarea următoarelor obiective: 

a)  Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de 

muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din 

cadrul sistemului şi din afara acestuia; 

b)  Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de 

domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; 

c)  Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea 

acesteia pe suport magnetic; 

d)  Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special (acte de studii, 

documente de evidenţă şcolară, alocaţii de stat pentru copii, documente de evidenţă a 

personalului etc.); 

e)  Completarea corespunzătoare a actelor de studii şi documentelor de evidenţă şcolară 

atât din punct de vedere al formei cât şi al conţinutului; 

f)    Eliberarea actelor de studii şi a documentelor curente cu respectarea parametrilor 

de calitate, în termenul prevăzut de lege şi după programul stabilit de conducerea 

unităţii; 

g)  Încadrarea personalului, acordarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiilor de 

asigurări sociale ce i se cuvin; stabilirea, acordarea şi plata burselor, a alocaţiilor de 

stat pentru copii şi a celorlalte forme de sprijin social; 

h) Asigurarea  securităţii  documentelor,  a  sigiliului  şcolii  şi  arhivei;  păstrarea 

tuturor actelor şi documentelor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi 

protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, 

acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.); 

i)  Organizarea şi conducerea activităţii arhivei unităţii şcolare; 

j) Organizarea fluxului de preluare/restituire a corespondenţei în cadrul unităţii şi în 

afara acesteia;  

k)  Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 

l) Afişarea în spaţiile special amenajate, la termenele stabilite de legislaţie (sau stabilite 

de conducerea unităţii) şi în condiţii grafice corespunzătoare a informaţiilor referitoare 
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la admiterea în liceu, organizarea concursurilor şi examenelor şi rezultatele acestora, 

mişcarea, încadrarea şi perfecţionarea personalului, acordarea de burse, recompense şi 

sancţiuni acordate elevilor, repartizarea elevilor pe clase (la începutul anului şcolar) şi 

a situaţiei şcolare (la sfârşitul anului şcolar) cât şi a altor date şi informaţii de interes 

public; 

m) Utilizarea economicoasă şi eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune 

compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, 

servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă). 

n)  Ştampila unităţii şcolare este păstrată de secretarul şef; în lipsa acestuia este predată 

directorului unităţii şcolare sau secretarului de serviciu, cu înştiinţarea conducerii. 

Art.164. Secretarul de serviciu va verifica zilnic împreună cu profesorul de serviciu 

existenţa faptică (prin numărare) a tuturor cataloagelor şi condicilor de prezenţă. 

Acestea vor fi depozitate în fişetul special amenajat şi se va verifica siguranţa 

încuietorilor. Cheia rămâne în posesia secretarului de serviciu. 

Art.165. Pe perioada vacanţelor şcolare cataloagele si condicile sunt preluate şi păstrate 

la Compartimentul Secretariat. 

Art.166.(1) Corespondenţa va fi prezentată zilnic directorului unităţii şcolare (după 

încheierea programului de relaţii cu publicul). 

(2) Documentele, cu excepţia actelor de studii şi a documentelor contabile, vor fi 

prezentate pentru semnătură altor persoane numai în cazul în care s-a indicat în mod 

expres acest lucru de către director. 

Art.167. Informaţiile conţinute în documentele de evidenţă curente sau existente în 

arhiva unităţii sunt confidenţiale; eliberarea de documente sau acordarea declaraţiilor, 

accesul persoanelor sau reprezentanţilor altor instituţii şi organizaţii la date şi 

informaţii, este permis numai după obţinerea avizului favorabil din partea conducerii 

unităţii şcolare. 

Art.168. Secretarul şef va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este 

solicitat de către director, raportul asupra activităţii compartimentului. 

Art.169. (1) Din Compartimentul Financiar fac parte administratorii financiari 

asimilați cu denumirea generică de ,, contabil șef ” sau ,, contabil”. 

Art.170. Compartimentul Contabilitate asigură şi răspunde de buna desfăşurare a 

activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, de derularea fluentă a fluxurilor 

financiare şi materiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de întocmire a 

bugetului de venituri și cheltuieli și realizarea execuției bugetare. 

Art.171.(1) Programul zilnic de funcţionare se derulează între orele 800 -1630, cu 

pauză de la 12.00 la 12.30. 
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(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de 

către directorul instituţiei. 

Art.172. Contabilul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde 

în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu individuale şi colective cât şi a standardelor de performanţă atinse. 

Art.173. Conturile utilizate pentru reflectarea patrimoniului unităţii se stabilesc sub 

responsabilitatea ordonatorului terţiar de credite – directorul unităţii şcolare şi a 

contabilului şef. 

Art.174. Contabilul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de 

realizarea următoarelor obiective: 

a)  Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de 

muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din 

cadrul sistemului şi din afara acestuia; 

b)  Constituirea bazei de documentare;structurarea materialului legislativ în funcţie de 

domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; 

c)  Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea 

acesteia pe suport magnetic; 

d)  Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special; 

e)  Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice 

fel, deţinute cu orice titlu; 

f)    Respectarea legalităţii cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea 

patrimoniului; 

g)  Stabilirea răspunderii disciplinare şi materiale pentru persoanele vinovate de 

prejudicii aduse unităţii; recuperarea pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în 

gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, 

depozitare; 

h)  Organizarea din punct de vedere financiar contabil a activităţilor extrabugetare şi 

urmărirea rentabilităţii acestora; 

i) Angajarea unităţii în contracte cu diverşi agenţi economici şi urmărirea permanentă 

a respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; 

j) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnic-operative şi contabile, a 

balanţelor de verificare analitice şi sintetice (pe surse de finanţare) şi a bilanţului 

contabil; 

k)  Respectarea normelor legale referitoare la încadrare şi salarizare şi monitorizarea 

drepturilor de personal pe surse de finanţare; acordarea drepturilor de bursă , premii şi 

stimulente cuvenite elevilor; 
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l) Stabilirea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale 

a impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajaţi şi angajator şi întocmirea 

documentelor aferente; 

m) Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea plăţilor şi cheltuielilor 

efectuate cu numerar sau prin cont; 

n) Asigurarea securităţii documentelor, arhivarea şi păstrarea în spaţii special 

amenajate, cu  încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite 

(sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a 

normelor P.S.I.; 

o)  Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 

p)  Utilizarea economicoasă şi eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune 

compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, 

servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc): 

q )  Verificarea corectitudinii statelor de plata 

Art.175. (1) Contabilul şef exercită controlul financiar preventiv pentru operaţiunile şi 

proiectele de operaţiuni stabilite de legislaţie şi prin decizia de organizare a controlului 

financiar preventiv propriu; întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor şi 

urmăreşte circulaţia acestora în cadrul unităţii şcolare 

(2) În lipsa contabilului şef controlul financiar preventiv propriu cât şi alte atribuţiuni 

ale acestuia sunt exercitate de către delegatul conducerii unităţii. 

Art.176 Raportul asupra activităţii financiar-contabile către organele de conducere este 

prezentat de către contabilul şef, ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul 

unităţii. Analiza eficienţei activităţilor autofinanţate şi a veniturilor extrabugetare pe 

surse de finanţare şi de formare a veniturilor va fi prezentată în Consiliul de 

Administraţie, lunar. 

Art.177. (1) Compartimentul Administrativ este organizat pe mai multe sectoare, în 

funcţie de specificul activităţii prestate şi în scopul asigurării unor servicii de bună 

calitate. Acestea sunt: cămin pentru cazare, cantină, spălătorie, centrală termică, 

serviciul de pază, serviciul de îngrijire şi întreţinere, magazia. 

(2)  Personalul  nedidactic din  aceste  sectoare  este  în  subordinea 

administratorului de patrimoniu. 

Art. 178. Administratorul de patrimoniu al unităţii stabileşte echipele şi sectoarele de 

lucru ale personalului din subordine, cu aprobarea conducerii unităţii; acesta nu poate 

folosi personalul pentru alte scopuri decât cele care sunt în interesul unităţii. 

Art.179.Administratorul unităţii şcolare răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei 

materiale a unităţii şcolare şi coordonează întreaga activitate a Compartimentului 

Administrativ. 
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Art. 180. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ este repartizat pe 

locuri de folosinţă de către administrator, cu întocmirea documentelor aferente şi 

aprobarea directorului. 

Art. 181. Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în 

schimb existenţa şi starea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în spaţiile pe care 

le deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat şefului 

ierarhic superior sau conducerii unităţii. 

Art. 182.(1) Programul zilnic de lucru se derulează după cum urmează: 

• Personal de întreţinere şi deservire (electricieni, tâmplari, mecanici, instalatori, 

conducători auto, muncitori spălătorie, muncitori necalificaţi): 7,00 – 15,30, 

pauză 11,00 -11,30; 

• Personal de îngrijire din şcoală: 

primul schimb:   7,00 – 15,30, pauză 11.00 – 11.30; 

• Personal de deservire cantină: 

Schimbul I  06,00 – 14,00 

Schimbul II 12,00 – 20,00 

Personal de pază:  conform graficului lunar. 

Schimbul I  07,00 – 15,00 

Schimbul II 15,00 – 23,00 

Schimbul III 23,00 – 7,00 

(2)În  perioada  nedidactică,  în timpul  examenelor  sau  a  altor  manifestări, 

programul de lucru va fi stabilit de către direcțiunea instituţiei.(3)Programul de lucru 

pentru administrator se desfăşoară după cum urmează: 

Luni-vineri: 7,30-16,00, pauză 12,00-12,30; 

Art.183. Administratorul coordonează întreaga activitate a compartimentului şi 

răspunde în faţa directorului, a Consiliului de Administraţie şi a contabilului şef, 

referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective. 

Art.184. Administratorul unităţii răspunde în mod solidar cu personalul din subordine 

de realizarea următoarelor obiective: 

a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de 

muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din 

cadrul sistemului şi din afara acestuia; 

b)  Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice 

fel, deţinute cu orice titlu; 
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c) Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi 

folosirea patrimoniului; 

d)  Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, 

sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, 

a normelor tehnice de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor 

igienico-sanitare; 

e) Contribuţia permanentă la realizarea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi 

financiare extrabugetare; 

f) Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici pentru furnizarea de servicii şi 

utilităţi şi urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; 

g)  Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative; 

h) Funcţionarea corespunzătoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice, 

sanitare)  maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea pierderilor de orice fel; 

i) Întreţinerea în perfectă stare de curăţenie  şi igienă a tuturor spaţiilor (săli de 

clasă,  laboratoare,  ateliere,  holuri,  birouri, grupuri 

sanitare,  cămine,  cantină,  centrală termică, spălătorie, magazii şi spaţii de depozitare, 

beci, curte, locuri de recreaţie, spaţii verzi etc); 

j)  Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel), depozitarea lor în 

spaţii special amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente 

nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea 

strictă a normelor P.S.I. şi igienico sanitare; 

k)  Utilizarea  economicoasă şi eficientă  a  tuturor  resurselor  materiale de care 

dispune compartimentul (maşini, utilaje şi aparatură, materii prime, materiale, 

combustibili şi energie, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc). 

Art.185. În lipsa administratorului atribuţiunile sunt exercitate cu acceptul acestuia, de 

către delegatul conducerii unităţii. 

Art.186. Raportul asupra activităţii compartimentului este prezentat de către 

administrator ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii. 

Art.187. Controlul curent în cadrul compartimentelor este realizat de către şeful de 

compartiment. Acesta asigură instruirea permanentă a personalului din subordine şi se 

preocupă de ridicarea nivelului profesional şi perfecţionarea continuă a tuturor 

salariaţilor în raport cu posibilităţile unităţii şi aspiraţiile personale. 

Art. 188.(1) În unitatea de învățământ funcționează biblioteca școlară , având 

programul între orele 10-14 

(2) Atribuțiile bibliotecarului sunt cele prevăzute de fișa postului. 

Art.189. Şefii de compartiment propun Consiliului de Administraţie: 



70 

 

• calificativele anuale ale personalului din subordine; 

• promovarea şi stimularea personalului cu rezultate deosebite în activitate; 

• sancţionarea disciplinară în cazul  neîndeplinirii  sarcinilor de  serviciu  sau încălcării 

cu vinovăţie a normelor legale. 

Art.190. În funcţie de obiectivele instituţionale stabilite prin Planul managerial, şefii 

de compartiment întocmesc planuri de muncă anuale şi semestriale, care sunt înaintate 

directorului unităţii. 

Art.191. Şefii de compartiment alocă economicos şi cu maximum de eficienţă resursele 

umane şi materiale de care dispune compartimentul. Aceştia exercită controlul 

preventiv în cadrul compartimentului şi vizează documentele certificând realitatea, 

legalitatea şi regularitatea operaţiunilor. 

Art.192. Cantina şi căminul pentru cazare funcţionează în baza unor regulamente 

proprii, care sunt anexe ale regulamentului intern. 

Art.193. (1) Laboranții au programul de lucru între orele 800-1600 

(2). În perioada didactică și nedidactică îndeplinesc sarcini delegate de directorul 

unității de învățământ în cadrul compartimentului secretariat sau altele după 

necesități. 

CAPITOLUL XIII . DISPOZIŢII FINALE 

Art.194. Prevederile Regulamentului Intern se completează cu regulamentele celorlalte 

organisme de conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin 

sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile 

interne emise de către conducerea unităţii. 

Art.195. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor 

prezentului regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea 

răspunderii materiale (dacă este cazul). 

Art.196. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor. 

Art.197.(1) Personalul didactic de conducere, de predare, didactic auxiliar şi nedidactic 

este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, să facă parte din asociaţii şi 

organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, în 

conformitate cu prevederile legii, în interesul propriu, al unităţii şcolare, al 

învăţământului sau al societăţii româneşti. 

(2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează 

prestigiul învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită. 

Art.198.(1) Proiectul ROI se poate supune spre dezbatere în CP, CȘE, CRP. 
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(2)  Regulamentul Intern intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul de 

Administrație. 

(3)Directorul, directorii adjuncţi, şefii de catedră, şefii de compartimente şi diriginţii 

vor prelucra la nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor urmări 

permanent îndeplinirea lor. 

Art.199.(1) Orice modificare sau reactualizare a Regulamentului Intern se realizează 

de către angajator cu consultarea sindicatului și se aprobă în CA. 

(2) Regulamentul de ordine interioară va fi depus la biblioteca unităţii în 7 (şapte) 

exemplare și postat  pe site-ul școlii , pentru consultare şi conformare. 

(3) Regulamentul de ordine interioară va fi prelucrat elevilor în orele de dirigenţie şi 

va fi adus la cunoştinţa părinţilor sub semnătura ambelor părţi. 

Art. 200 Programul de lucru al fiecărui compartiment poate fi modificat cu aprobarea 

CA la solicitarea elevilor, părinților și salariaților. 

 Grupul de lucru: 

• Prof. Dumbravă Magdalena – coordonator 

• D-na Gavrilă Ștefania – reprezentantul părinților 

• Negru Ioana– reprezentantul elevilor 

• Prof. Karacsony Iacob – reprezentantul cadrelor didactice 

• Prof. Dincă Liviu – reprezentantul organizației sindicale 

 

Actualizat în luna februarie 2019 și aprobat prin hotărârea CA nr. 31 din 27.02.2019. 

                                                                                        

                          Director,                                                        Director adjunct, 

      Prof. Magdalena-Camelia Dumbravă                             Prof.  Karacsony Iacob     


