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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

 

I. Dispoziţii generale 
 

AAArrrttt ...111 Prezentul Regulament conţine norme şi dispoziţii prin care este reglementată 

activitatea în şcoală, aplicându-se salariaţilor şi elevilor şcolii. 

AAArrrttt ...222 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost elaborat în conformitate 

cu: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare conform OMENCS 6134/2018; 

 Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientati 

scolar si profesional nr. ISMB 6777/24.03.2017.   

AAArrrttt ...333 Formele de învăţământ care funcţionează în şcoală sunt : 

LICEU :  

-  filiera tehnologică (curs de zi, seral) 

-  filiera teoretică (frecvenţă redusă) 

ŞCOALA PROFESIONALĂ (curs de zi) 

ŞCOALA POSTLICEALĂ (curs de zi) 

 

AAArrrttt ...444 Programul şcolii este următorul : 

Activitatea didactică se desfăşoară astfel: 

Cursuri de zi, dimineaţa:  8:00 – 14:00; 

Cursuri de zi după amiază : 15-21; 

Cursuri serale: 16.00 – 21.00; 

Cursuri cu frecvenţă redusă: la sfârşit de săptămână, 8:00 - 15:00   

Compartimentul secretariat funcţionează în două schimburi, conform următorului program: 

8:00 – 16:00 

13:00 – 21:00 

Program cu publicul: 

Marţi Joi 

14:00-16:00 14:00-16:00 

Biblioteca funcţionează conform următorului program: 

 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

Program 

bibliotecar 
9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 

Program  

elevi 
11:00-15:00 11:00-15:00 11:00 -15:00 11:00-15:00 11:00-15:00 

 

Muncitorii de întreţinere lucrează într-un schimb: 

8:00 – 16:00; 

Îngrijitoarele lucrează într-un schimb: 

8:00 – 16:00; 
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Administratorul financiar si administratorul de patrimoniu lucrează într-un singur schimb 

(8.00 – 16:00).  

 

AAArrrttt ...555 Relaţiile ierarhice şi de colaborare se realizează conform organigramei şcolii. (vezi 

Anexa l) 

AAArrrttt ...666   Conducerea şcolii este realizată de către Consiliul de administraţie, director şi 

Consiliul profesoral. Componenta şi competenţele Consiliului de administraţie sunt în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare şi în OMEN 4619/22.09.2014 

AAArrrttt ...777 În şcoală funcţionează comisii şi colective de lucru. Componenţa acestora se 

stabileşte la începutul fiecărui an şcolar şi se aprobă de Consiliul profesoral. În Anexa 2 a 

prezentului regulament sunt enumerate comisiile şi atribuţiile acestora. 

AAArrrttt ...888 În şcoală îşi desfăşoară activitatea comitete de părinţi pe clase şi Consiliul 

reprezentativ al părinţilor. Competenţa şi atribuţiile acestora sunt prezentate în capitolul V 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

AAArrrttt ...999 Accesul în incinta şcolii a cadrelor didactice, a personalului tehnico-administrativ şi 

al elevilor se realizează numai în baza legitimaţiei, vizată la zi, care va fi prezentată la 

punctul de control din unitate. 

 

II. Dispoziţii pentru salariaţi. 
   

AAArrrttt ...111000   Salariaţii şcolii beneficiază de toate drepturile materiale legale, acordate de MEN, 

de perfecţionare profesională, de utilizare a bazei materiale de care dispune şcoala. 

AAArrrttt ...111111 Salariaţii au obligaţia să respecte programul şcolii, atribuţiile cuprinse  în fişele 

posturilor şi măsurile prevăzute în Anexele specifice din prezentul Regulament intern. 

AAArrrttt ...111222 Personalul didactic are obligaţia de a participa la toate întâlnirile Consiliului 

profesorilor clasei şi ale  Consiliilor profesorale. 

AAArrrttt ...111333   Personalul didactic are obligaţia de a desfăşura activităţi educative, şcolare şi 

extraşcolare. 

AAArrrttt ...111444   Profesorul diriginte are obligaţia de a prelua, pe bază de proces verbal, de la 

administratorul şcolii sala de clasă şi de a monitoriza modul în care se păstrează baza 

materială a sălii de clasă.  

AAArrrttt ...111555   Profesorul diriginte organizează clasa de elevi în vederea păstrării şi îmbunătăţirii 

bazei materiale a sălii de clasă; monitorizarea se face pe caietului clasei. 

AAArrrttt ...111666 Personalul didactic are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală, conform 

planificării, responsabilităţile fiind prevăzute în Anexa 3 a acestui regulament. 

AAArrrttt ...111777 Personalul didactic are obligaţia de a fi prezent în şcoală şi de a desfăşura 

activităţile didactice conform orarului aprobat .  

AAArrrttt ...111888   Personalul didactic are obligaţia să întocmească un referat pe care îl va înainta 

conducerii şi să informeze profesorul de serviciu, în cazul în care o clasă absentează în 

grup. 

AAArrrttt ...111999   Absenţa cadrului didactic, în timpul programului de lucru, fără acordul conducerii, 

va fi sancţionată, conform reglementărilor în vigoare. 

 

AAArrrttt ...222000   Personalului didactic îi este strict interzis să le permită elevilor să părăsească sala de 

clasă, laboratorul, atelierul, sala de sport etc. înainte de terminarea orei de curs (cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră). 
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AAArrrttt ...222111   Personalului didactic îi este strict interzis să solicite elevilor să părăsească sala de 

clasă, laboratorul, atelierul, sala de sport etc. înainte de terminarea orei de curs. 

AAArrrttt ...222222 Profesorul de educaţie fizică are obligaţia de a aduce la cunoştinţa diriginţilor 

numele elevilor care nu se prezintă la ore, fără a avea menţionată în catalog scutirea de 

educaţie fizică şi sport sau care nu au prezentat avizul medical în termen de 30 zile de la 

începerea cursurilor. 

AAArrrttt ...222333 Cadrele didactice care işi desfăşoară activitatea în alte spaţii decât sălile de clasă 

(ateliere, laboratoare, sală de sport etc.) au obligaţia de a se asigura de faptul că toţi elevii 

clasei,  prezenţi în şcoală, participă la ore, respectiv nu rămân în clase, pe holuri, în curtea 

şcolii etc.  

AAArrrttt ...222444 In cazul în care, un cadru didactic consideră că un elev nu are ţinuta şi 

comportamentul corespunzătoare, solicită ajutorul profesorului de serviciu, care va lua 

măsurile prevăzute de ROFUIP şi de prezentul regulament. Pentru cazuri excepţionale, 

cadrul didactic are obligaţia de a informa profesorul diriginte, conducerea şcolii, Consiliul 

profesoral şi/sau de a înainta un referat Comisiei de disciplină a şcolii.  

AAArrrttt ...222555 Personalul şcolii nu poate opera cu fondurile care reprezintă contribuţia părinţilor 

elevilor la fondul clasei sau şcolii. Propunerile cadrelor didactice pentru cheltuirea acestor 

fonduri se aprobă de către comitetul de părinţi al clasei, la recomandarea dirigintelui, 

respectiv de către Consiliul reprezentativ al părinţilor, la recomandarea directorului. 

AAArrrttt ...222666 Salariaţilor li se acordă anual calificative, pe baza autoevaluării, a propunerilor 

şefilor de comisii metodice (şefilor de compartiment), conform criteriilor prevăzute de 

reglementările în vigoare. 

   

III. Dispoziţii pentru elevi. 
   

AAArrrttt ...222777 Elevii beneficiază de toate drepturile privind utilizarea bazei materiale de care 

dispune şcoala, în condiţiile respectării programului, regulilor de SSM, P.S.I. (vezi Anexa 

10). 

AAArrrttt ...222888 (1)Elevii au obligaţia să frecventeze cu regularitate cursurile şcolii şi să participe la 

toate activităţile stabilite de aceasta.  

           (2)Punctualitatea elevilor la orele de curs este obligatorie.  

           (3)Cei care întârzie au dreptul să intre în şcoala numai în timpul pauzelor, pentru a 

nu deranja desfăşurarea orelor. 

AAArrrttt ...222999 Elevii au obligaţia de a avea asupra lor legitimaţia (carnetul de note) pe care o vor 

prezenta agentului de pază la intrarea în şcoală. Pătrunderea în unitate fără respectarea 

normelor de acces se pedepseşte conform prevederilor art.2 din Decretul Lege nr.88/1990 

şi  din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcarea unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, modificat prin Legea nr. 169 din 10 aprilie 

2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a 

unor legi speciale.  

AAArrrttt ...333000  (1)Accesul elevilor în unitatea şcolară este permis numai pe la intrarea elevilor, 

respectiv prin curtea şcolii, sub supravegherea agentului de pază. 

   (2)Este strict interzis accesul elevilor prin intrarea principală. 

   (3)Este strict interzis accesul elevilor pe oricare altă cale în afară de intrarea 

elevilor. 

AAArrrttt ...333111 (1)Accesul elevilor pe culoarele şcolii este permis numai pe durata pauzelor. 

  (2) Nu este permisă staţionarea în faţa cancelariei. 
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  (3)Elevii care vor fi găsiţi în timpul orelor pe culoare, în grupurile sanitare, în curte etc. 

vor fi sancţionaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

AAArrrttt ...333222 (1)Elevii trebuie sa aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă1, atât în şcoala, 

cât şi în afara ei.  

 (2)Elevii care nu au ţinuta corespunzătoare nu au permisiunea de intra în şcoală. 

AAArrrttt ...333333 a)Elevii trebuie să cunoască şi să respecte : 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al şcolii; 

Codul de conduită; 

Codul de circulaţie rutieră; 

Normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie 

civilă; 

Normele de protecţie a mediului. 

         b) Şcoala se asigură că părinţii şi elevii sunt informaţi în privinţa drepturilor, 

obligaţiilor şi sancţiunilor ce decurg din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

şcolii. În plus, prevederile şi condiţiile care au fost incluse  în regulamentul de organizare 

şi funcţionare al şcolii, urmează să fie comunicate elevilor, părinţilor şi tuturor celorlalte 

părţi interesate din procesul de asigurare a siguranţei şcolare.  

 

AAArrrttt ...333444 (1)În incinta şcolii sunt interzise : 

a)introducerea ţigărilor în şcoală şi fumatul; 

b)facilitarea accesului unor persoane străine în şcoala ;   

c)introducerea sau consumul de droguri ; 

d)introducerea sau consumul de băuturi alcoolice; 

e)alarmarea telefonică falsă; 

f)introducerea şi/sau folosirea obiectelor potenţial periculoase (cuţite, obiecte tăioase, 

spray-uri paralizante sau cu substanţe colorate etc.) 

 (2)Încălcarea prevederilor acestui articol se sancţionează astfel : 

-pentru abateri prevăzute la punctul “a”, sancţiuni progresive şi scăderea notei la purtare cu 

1 punct pentru fiecare abatere; 

-pentru abateri prevăzute la punctele “b” şi “d” – scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte; 

-pentru abateri prevăzute la punctele “c”, “e”, “f” – exmatricularea din şcoală şi deferirea 

către organele de poliţie a celor vinovaţi. 

AAArrrttt ...333555 Manifestările de violenţă, huliganism, tâlhărie se supun discuţiei Comisiei de 

disciplină, care înaintează Consiliului profesoral propuneri de sancţionare, în funcţie de 

gravitatea faptelor, mergând până la exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi 

unitate şcolară a elevilor vinovaţi. 

AAArrrttt ...333666 Orice degradare a bunurilor şcolii atrage după sine sancţionarea disciplinară a celor 

vinovaţi şi recuperarea integrală a costului obiectului deteriorat. În cazul în care vinovatul 

                                                           

Ţinuta decentă presupune: 

 pantalon lung, atât pentru băieţi cât şi pentru fete, dacă este cazul; 

 fusta până la genunchi; 

 bluze cu mâneci, fără decolteu exagerat: 

 Fără bijuterii extravagante. 

 Articolele vestimentare trebuie să acopere acele părţi ale corpului ce prezintă indecenţă la expunere 

(pantaloni cu talie joasă, bluze foarte scurte, pantaloni decupaţi, tricouri cu înscrisuri obscene etc ).  
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nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă şi se stabileşte de către dirigintele 

clasei sau profesorul de serviciu pe şcoală. 

AAArrrttt ...333777   În cazul în care şcoala consideră că s-a comis o abatere disciplinară gravă, părinţii 

au obligaţia să apeleze la consiliere psihologică autorizată şi să prezinte dovada în termen 

de 30 de zile de la comiterea faptei. 

AAArrrttt ...333888 (1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, se interzice elevilor părăsirea incintei 

şcolii pe întreaga durată a programului şcolar.  

  (2) În caz de forţă majoră, elevii pot solicita permisiunea de a părăsi incinta şcolii 

numai pe bază de bilet de voie semnat de profesorul de serviciu. 

AAArrrttt ...333999 Staţionarea în faţa şcolii, care are drept consecinţă afectarea imaginii liceului, este 

interzisă. 

AAArrrttt ...444000   Se interzice elevilor folosirea telefoanelor mobile şi/ sau a altor dispozitive 

electronice în timpul orelor de curs. De asemenea, se interzice utilizarea în şcoală a 

aparatelor audio sau video fără aprobarea expresă a directorului şcolii şi a persoanelor 

vizate. Abaterea se sancţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, iar aparatele se confiscă, cu întocmirea unui proces 

verbal, urmând a fi redate numai părinţilor. 

AAArrrttt ...444111 Efectuarea serviciului pe clasă este obligatorie. 

AAArrrttt ...444222  (1) Elevii sunt obligaţi să întreţină starea de curăţenie în toate spaţiile de 

învăţământ şi să predea sala de clasă, atelierele şi laboratoarele şcolare, prin elevii de 

serviciu, la sfârşitul programului, curate. 

(2) Elevii de serviciu pe clase răspund, în timpul serviciului lor, de tot ceea ce se întâmplă 

în sala de curs, în laborator sau atelier. Elevul de serviciu  semnalează orice abatere de la 

disciplină profesorului de la clasă, profesorului de serviciu şi/ sau dirigintelui, care 

consemnează în caietul clasei la rubrica “Observaţii”. 

AAArrrttt ...444333   La nivelul şcolii se constituie Consiliul elevilor, format din câte un reprezentant al 

elevilor din fiecare clasă. Consiliul elevilor propune un elev care face parte din Consiliul 

de administraţie şi un elev care face parte din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii. 

AAArrrttt ...444444 Este interzis elevilor să folosească în exprimare cuvinte şi expresii obscene sau 

injurii la adresa colegilor, cadrelor didactice sau personalului administrativ. Abaterea se 

sancţionează conform Regulamentului şcolar. 

AAArrrttt ...444555   (1)  Este interzis elevilor, al căror program nu coincide cu orarul şcolar, să 

deranjeze activitatea didactică din şcoală. 

  (2) Elevii care au ore de instruire practică, au obligaţia să-şi efectueze programul 

de pauză, conform orarului şcolii, în incinta atelierului, în curtea şcolii astfel încât să nu 

deranjeze procesul de învăţământ.  

AAArrrttt ...444666 (1) Elevii care solicită scutirea de educaţie fizică sunt obligaţi să depună 

documentaţia medicală necesară şi să obţină scutirea în termen de 30 zile de la începutul 

anului şcolar, sau de la data de la care nu au mai frecventat aceste ore. Ceilalţi elevi trebuie 

să prezinte profesorului de educaţie fizică avizul medical, în acelaşi termen de 30 zile de la 

începerea anului şcolar.  

 

IV. Siguranţa în şcoală 
Art. 47 

a)Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea 

unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 
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b) Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii 

elevilor; 

c)  Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, 

personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici 

fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un 

comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de 

numele şcolii.  

d) Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici 

în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.  

e). Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.  

f) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

Absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.  

g) Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.  

   

IV. Alte dispoziţii. 
   

AAArrrttt ...444888 În cazul aprobării unei cereri de reexaminare a elevului care a susţinut un examen 

de corigenţă, cadrul didactic care a predat la clasă face parte, de regulă, din comisia de 

examinare. De aceea, cadrele didactice care au examinat elevi corigenţi care nu au 

promovat examenul de corigenţă au obligaţia de a contacta directorul şcolii la 48 ore  după 

încheierea sesiunii de corigenţe respective, în vederea consultării cu acesta. 

AAArrrttt ...444999 În cazul în care la disciplina la care se susţine reexaminarea nu există cel puţin trei 

profesori de specialitate, preşedintele comisiei numit de către director, este de la o 

disciplină înrudită (de regulă din aceeaşi arie curriculară). 

AAArrrttt ...555000 Absenţa unui profesor examinator din comisia de corigenţă este considerată 

temeinic motivată prin documente medicale (care fac referire la starea sănătăţii acestuia 

sau a membrilor familiei sale) aduse la cunoştinţa directorului înainte de data examenului. 

Forţa majoră exonerează de răspundere cadrul didactic. 

AAArrrttt ...555111 Rezultatele obţinute la examenele de corigenţă se trec în catalogul clasei de către 

profesorul care a predat la clasă sau de către alt membrul al comisiei de corigenţă, după 

soluţionarea eventualelor cereri de reexaminare a elevilor, dar nu mai târziu de 5 zile de la 

afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.      

AAArrrttt ...555222   Preavizul de exmatriculare pentru absenţe nemotivate se propune de către diriginte 

şi se aprobă de către Consiliul Profesoral. Pentru cazuri de indisciplină se propune de către 

Consiliul profesorilor clasei, Comisia de disciplină şi se aprobă de către Consiliul 

profesoral.      

AAArrrttt ...555333   (1)Toate sancţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar se comunică părintelui/tutorelui legal sau  elevului, 

dacă a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. În cazul în care 

părintele/tutorele legal nu răspunde la solicitarea dirigintelui, acesta va informa părintele 

prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 7 zile de la aplicarea sancţiunii.                                                                                                   

(2) Scrisorile redactate în termenul legal de 7 zile vor fi expediate de către administratorul 

de patrimoniu.                                                                                     

(3) Diriginţii au obligaţia de a solicita administratorului de patrimoniu copie după 

documentele care atestă trimiterea scrisorilor.        

(4) Diriginţii au obligaţia de a urmări primirea şi a păstra confirmările de primire.   

AAArrrttt ...555444...  Prezentul regulament a fost elaborat de Comisia pentru elaborarea Regulamentului 
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de Organizare şi Funcţionare al şcolii, pe baza propunerilor primite din partea Consiliului 

profesoral, a Consiliului elevilor şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor şi  a fost 

dezbătut în Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „THEODOR PALLADY”. 

AAArrrttt ...555555...    Prezentul Regulament este perfectibil, putând fi completat sau modificat, la 

propunerea Consiliul profesoral, a Consiliului elevilor şi a Consiliului reprezentativ al 

părinţilor din Liceul Tehnologic „THEODOR PALLADY”, respectând prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar. 

AAArrrttt ...555666...    Tot personalul şcolii,  toţi elevii, precum şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, 

au obligaţia să cunoască şi să respecte Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

şcolii .     

AAArrrttt ...555777...    Personalul şcolii, elevii, precum şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, vor 

semna procese verbale de luare la cunoştinţă a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al şcolii.   

AAArrrttt ...555888...    Prezentul regulament va fi prelucrat elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali 

ai acestora, după intrarea lui în vigoare. Regulamentul de ordine interioară intră în vigoare 

la data emiterii deciziei de aplicare a acestuia de către directorul şcolii. 

AAArrrttt ...555999...    Toate cadrele didactice care interactioneaza cu elevii si sesizează o posibilă 

dizabilitate si/sau CES, au obligatia de a anunța dirigintele care va informa in scris familia 

despre aceasta situație. Informarea in scris se face cu avizul directorului unitatii de 

invațământ. La solicitarea părinților, elevul va fi evaluat de către diriginte iar rezultatele 

vor fi consemnate in fișa psiho-pedagogică prezentată in anexă. 
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ANEXA 2 COMISII ŞI COLECTIVE DE LUCRU 
 

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

2. Comisia pentru controlul managerial intern  

3. Comisia pentru curriculum. 

4. Comisii metodice pe discipline şi arii curriculare. 

5. Comisia diriginţilor. 

6. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

7. Comisia pentru organizarea examenelor de corigenţa, de incheierea situatiei scolare 

si de diferenta  

8. Comisia pentru organizarea si monitorizarea serviciului pe şcoală  

9. Comisia pentru elaborarea orarului  

10. Comisia pentru controlul cataloagelor si monitorizarea notarii ritmice  

11. Comisia pentru monitorizarea frecventei elevilor si pentru combaterea 

absenteismului si a abandonului scolar  

12.      Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii  

13.      Comisia pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi. 

12. Comisia pentru acordarea sprijinului financiar ”Bani de liceu” 

13. Comisia pentru gestionarea manualelor. 

14. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;  

15. Comisia de disciplina 

16. Comisia de organizare si monitorizare a activitatilor de pregatire/instruire practica 

17. Comisia de achiziţii şi licitaţii 

18. Comisia de recepţie, inventarieire si casare a resurselor materiale  şi de valorificare 

a materialelor rezultate 

19. Comisia pentru situaţii de urgenţă 

20. Comitetul pentru sănătate şi securitate în muncă 

21. Comisia pentru educaţie sanitară şi protecţia mediului . 

22. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi actualizarea paginii WEB  

23. Comisia pentru salarizare 

24. Comisia pentru gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei 

25. Comisia pentru gestionarea REVISAL 

26. Comisia pentru elaborarea, revizuire şi monitorizarea respectării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al şcolii şi a regulamentului intern 

27. Comisia paritară 

 

Comisiile şi colectivele de lucru  funcţionează pe baza unei decizii interne şi sunt 

conduse de un responsabil de comisie numit în consiliul de administraţie. Îşi desfăşoară 

activitatea pe baza unui plan de activitate întocmit de responsabilul de comisie. 

 

Atribuţiile comisiilor: 

1.  Comisia pentru curriculum 

 Asigură respectarea planurilor cadru de învăţământ şi a programelor şcolare în vigoare; 

 Monitorizează parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare; 

 Propune variante de oferte educaţionale în funcţie de opţiunile elevilor şi părinţilor, 
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solicitările agenţilor economici, nivelul şi necesarul de cunoştinţe ale elevilor în vederea 

promovării examenelor specifice; 

 Propune CA curriculum-ul la decizia şcolii şi curriculum-ul pentru dezvoltare locală; 

 Asigură elaborarea şi aprobarea programelor de CDS şi CDL; 

 Asigură consultarea agentului economic la realizarea CDL; 

 Coordonează alegerea şi comanda manualelor şcolare pentru ciclul inferior al liceului şi 

SAM; 

 Stabileşte disciplinele şi programele utilizate pentru susţinerea examenelor de diferenţe; 

 Validează propunerile pentru cercurile extraşcolare; 

 Înaintează propuneri pentru planul de dezvoltare instituţională. 

 

2. Comisiile metodice pe discipline şi arii curriculare : 

    Conform ROFUIP, art 57 

3. Comisia diriginţilor: 

 Organizează şi coordonează activitatea educativă scolară şi extraşcolară a elevilor; 

 Asigură funcţionarea comunicării cu părinţii elevilor sau reprezentanţii legali ai 

acrstora; 

 Coordonează Consiliile profesorilor claselor; 

 Elaborează documentele specifice de proeiectare didactică; 

 Repartizează manualele gratuite; 

 Ţine legătura cu Consiliul Elevilor şi cu Consiliul Reprezentativ al părinţilor; 

 Prelucrează elevilor şi părinţilor Regulamentul Intern, ROFUIP şi alte regulamente 

specifice; 

 Informează elevii şi părinţii acestora în legătură cu metodologia şi calendarul de 

desfăşurare a evaluărilor extene. 

 

4. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică  

 Identifică nevoile de formare şi dezvoltare şi perfecţionare la nivelul unităţii; 

 Organizează cursuri de formare continuă în şcoală; 

 Repartizează profesori mentori pentru debutanţi; 

 Organizează simpozioane, mese rotunde, referate în vederea actualizării cunoştinţelor 

de specialitate şi metodice ale cadrelor didactice în concordanţă cu noutăţile din domeniu 

şi cu noile prevederi ale programei şcolare; 

 Informează permanent cadrele didactice în ceea ce priveşte oferta de formare şi 

dezvoltare profesională pusă la dispoziţie de CCD, MEC, ISMB etc. 

 Asigură informaţia necesară înscrierii la gradele didactice, termene, tipuri de inspecţii 

etc.; 

 Centralizează şi depun dosarele de înscriere la grade  pentru toate cadrele didactice. 

 

5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 urmăreşte respectarea standardelor de performanţă stabilite la nivelul fiecărei catedre; 

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare 

a calităţii, aprobate de conducerea şcolii ; 

 elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei şcoală. 

Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare 
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 şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate, potrivit legii. 

 

6. Comisia pentru organizarea si monitorizarea serviciului pe şcoală 

 Realizează graficul serviciului pe şcoală pentru profesori şi pentru elevi, respectând 

prevederile Regulamentului intern; 

 Afişează aceste grafice cu cel puţin o săptămână înainte de intrarea în acţiune a 

secvenţei de grafic; 

 Păstrează evidenţa riguroasă a celor care au efectuat serviciul pe şcoală şi afişează 

periodic situaţia efectuării serviciului; 

 Stabileşte clase de rezervă pentru elevi; 

 Asigură înlocuirea profesorilor care nu-şi pot onora sarcinile conform graficului;  

 Ţine evidenţa profesorilor care nu şi-au efectuat serviciul pe şcoală şi informează 

conducerea şcolii în legătură cu această în vederea aplicării Regulamentului intern. 

 

7. Comisia  pentru elaborarea orarului: 

 Întocmeşte orarul respectând curba zilnică şi curba săptămânală de efort, programul şi 

gradul de încărcare al sălilor de clasă, atelierelor şi laboratoarelor; 

 Respectă planurile cadru în vigoare; 

 Respectă semiziua metodică / disciplină; 

 Redactează orarul pe clase şi pe profesori şi condica de prezenţă a cadrelor didactice; 

 Afişează orarul la avizierul şcolii şi în cancelarie; 

 Anunţă orice modificare apărută în timp util. 

 

8. Comisia pentru controlul cataloagelor si monitorizarea notarii ritmice  

 Verifică corectitudinea completării datelor în cataloagele şcolare ( date de pe prima 

pagină, numerotarea filelor, datele personale ale elevilor, încheierea proceselor verbale de 

predare/primire); 

 Verifică ritmicitatea notării şi menţionează obiectele, profesorii şi clasele care au 

prezentat probleme în rapoartele întocmite periodic; 

 Verifică încheierea corectă a mediilor semestriale, anuale şi generale; 

 Raportează periodic CP şi CA concluziile controalelor efectuate. 

 

9. Comisia pentru pentru monitorizarea frecventei elevilor si pentru combaterea 

absenteismului si a abandonului scolar 

 Verifică numărul de absenţe din cataloage; 

 Semnalează existenţa unui număr mare de absenţe rămase nesancţionate; 

 Atenţionează diriginţii în vederea aplicării măsurilor regulamentare; 

 Raportează periodic CP şi CA situaţia absenţelor şi existenţa cazurilor de abandon 

şcolar. 

 

10. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare si a actelor de studii 

 Verifică a actele de studii ale elevilor; 
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 Verifică documentele de evidenţă şcolară (registrul pentru înscrierea şi evidenţa 

elevilor, registrul de evidenţă a actelor de studii, registrele matricole, cataloage pentru 

bacalaureat, pentru corigenţe, pentru diferenţe etc.) 

 

11. Comisia pentru acordarea burselor şi a altor ajutoare băneşti pentru elevi 

 Afişează necesarul de documente pe baza cărora se întocmeşte dosarul; 

 Primeşte dosarele de burse de la diriginţi; 

 Popularizează datele limită până la care se primesc dosarele; 

 Afişează listele cu elevii cărora li s-au aprobat burse sau alte ajutoare; 

 Analizează lunar situaţia absenţelor nemotivate ale bursierilor; 

 Înaintează propuneri de bursă sau alte ajutoare, în urma analizei dosarelor şi răspunde 

de legalitatea propunerile făcute; 

 Actualizează semestrial cererile de bursă şi documentele ce se impun; 

 Informează serviciul contabilitate în legătură cu bursele sau ajutoarele aprobate , în 

vederea plăţilor. 

 

12. Comisia de gestionare a manualelor 

 Asigură trimiterea comenzilor de manuale; 

 Primeşte manualele şi le repartizează pe clase diriginţilor; 

 Asigură recuperarea manualelor la sfârşitul anului şcolar; 

 Solicită suplimentări de manuale; 

 Păstrează şi gestionează manuale primite 4 ani. 

 

13. Comisia de disciplină 

 Anchetează cazurile de abateri de la comportament, sesizate de profesori, elevi, părinţi; 

 Prezintă CP cazurile deosebite de abateri de la disciplină şi  propune CP măsuri 

disciplinare conform ROFUIP şi ROF; 

 Invită la discuţii în cadrul comisiei elevii şi părinţii sau susţinătorii legali ai elevilor cu 

probleme de disciplină; 

 Consiliază elevii pe probleme de disciplină; 

 Colaborează cu profesorii diriginţi pentru stabilirea măsurilor şi metodelor necesare 

îndreptării elevilor cu probleme de disciplină. 

 

14. Comisia de receptie, inventariere si casare a resurselor materiale si de valorificare 

a materialelor rezultate 

 verifică anual inventarul existent în şcoală; 

 stabileşte obiectele lipsă la inventar; 

 propune casări. 

 

15. Comisia pentru situaţii de urgenţă 

 Asigură materialele necesare prevenţiei şi anihilării incendiilor şi altor dezastre; 

 Asigură materialul propagandistic şi îl afişează în săli de clasă , laboratoare, ateliere 

etc.; 

 Prelucrează normele specifice personalului şcolii, completează fişele de instruire; 

 Realizează simulări de evacuare în caz de incendiu/ dezastre; 
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 Semnalează probleme tehnice sau alte cauze care ar putea provoca incendii sau dezastre; 

 Colaborează cu ISU şi solicită instruiri periodice din partea acestora; 

 

16. Comitetul pentru sănătate şi securitate în muncă 

 Asigură materialele necesare prevenţiei şi anihilării pericolelor de accidentare; 

 Asigură materialul propagandistic şi îl afişează în săli de clasă , laboratoare, ateliere 

etc.; 

 Prelucrează normele specifice personalului şcolii, completează fişele de instruire; 

 Semnalează probleme tehnice sau alte cauze care ar putea provoca accidente de muncă; 

 Participă la cursuri de instruire în domeniu. 

 

17. Comisia pentru elaborarea şi redactarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al şcolii şi a Regulamentului Intern 

 Colectează propunerile de modificare a regulamentelor de la personalul şcolii, de la 

elevi şi de la părinţii acestora; 

 Prezintă propunerile Consiliului profesoral spre dezbatere; 

 Redactează propunerile de modificare stabilite de Consiliul profesoral; 

 Prezintă modificările regulamentelor, spre aprobare, Consiliului de administraţie. 

 

18. Comisia pentru educatie sanitara si protectia mediului  
Întocmeşte documentele privind activitatea acestei comisii la nivel de liceu; 

 Participă la şedinţele de informare ale Societăţii de Cruce Roşie la nivel de sector; 

 Colaborează cu profesorii diriginţi în vederea propagării activităţilor desfăşurate de 

Crucea Roşie la nivel de sector şi îmbunătăţirii cunoştinţelor de educaţie sanitară; 

 Colaborează cu cabinetul medical al şcolii şi sprijină organizarea campaniilor de 

vaccinare, depistarea şi tratarea elevilor cu probleme medicale etc.; 

 Colectează cotizaţia anuală de la membri cotizanţi ai organizaţiei de Cruce Roşie. 

 

   

 ANEXA 3 ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

PE ŞCOALĂ 
   

 În conformitate cu  Legea nr.1 /2011 precum şi cu atribuţiile cadrelor didactice 

prevăzute în fişa postului, serviciul pe şcoală este obligatoriu. 

 În consecinţă, planificarea cadrelor didactice pentru  efectuarea serviciului pe şcoală şi 

respectarea planificării sunt obligatorii. 

Programarea cadrelor didactice de serviciu  în şcoală (pe zile şi schimburi) se 

realizează de către comisia de organizare a serviciului pe şcoală, se aprobă de către director 

şi se afişează în avans cu cel puţin o săptămână în cancelarie. Programarea se va realiza 

astfel încât să existe în permanenţă un profesor de serviciu, care răspunde de securitatea 

cataloagelor, de ordinea, disciplina şi păstrarea curăţeniei în şcoală. 

Profesorii de serviciu vor fi programaţi ritmic şi echitabil. 

Toate cadrele didactice trebuie să aibă un număr egal de servicii efectuate în 

programul de dimineaţă, respectiv de după amiaza. 

Profesorul de serviciu poate avea maximum 3 ore de curs în programul de dimineaţă.  
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Programul de activitate al profesorilor de serviciu este 7.45-15.00, respectiv 15.00-21.002. 

Profesorul de serviciu de dimineaţă preia cheile de la cancelarie şi de la fişetul cu 

cataloage de  la paznicul de noapte, cu proces verbal şi  le predă la prânz serviciului 

secretariat, cu proces verbal. Profesorul de serviciu de după amiază preia cheile de la 

serviciului secretariat, cu proces verbal şi le predă seara, în plic sigilat, paznicului de 

noapte, deasemenea cu proces verbal. 

Profesorii de serviciu răspund de buna desfăşurare a întregului program al şcolii, în 

absenţa directorului.  

Profesorii de serviciu sunt răspunzători de securitatea cataloagelor, a clădirii şi de 

siguranţa elevilor în şcoală.  

Profesorii de serviciu nu au voie să părăsească localului şcolii, fără aprobarea 

directorului de serviciu.  

Profesorul de serviciu care nu se poate prezenta la serviciul pe şcoală, din motive 

obiective, este obligat să anunţe responsabilul comisiei de organizare a serviciului pe 

şcoală, cel târziu în preziua serviciului, pentru a putea fi înlocuit. Dacă, totuşi, se constata 

absenţa  acestuia chiar in ziua programării, directorul va proceda la înlocuirea sa; in 

absenta  directorului, următorul profesor disponibil de pe lista va prelua serviciul pe şcoală 

.  

Nerespectarea celor de mai sus se pedepseşte pe linie administrativă, astfel: 

a) La prima absenţă nemotivată, se va face o notă explicativă, în scris, prezentată 

conducerii şcolii. 

b) La două absenţe nemotivate, se propune Consiliului Profesoral sancţionarea şi 

diminuarea calificativului cu o treaptă. 

c) La trei absenţe nemotivate se propune Consiliului Profesoral sancţionarea cu 

diminuarea salariului cu 5% pe o lună. 

d) La mai mult de trei absenţe nemotivate se va proceda la creşterea graduală a sancţiunii, 

conform Legii 1/2011, mergând până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

e) În cazul întârzierilor la intrarea în serviciu, directorul le va consemna în caietul de 

Procese verbale şi, la trei întârzieri, se va aplica procedura de la punctul a. 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTEEEAAA   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRUUULLLUUUIII   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIUUU   

aaa)))   aaassspppeeeccctttuuulll   aaasssiiiggguuurrrăăărrriiiiii    ooorrrdddiiinnniiiiii ,,,    dddiiisssccciiipppllliiinnneeeiii   şşşiii    cccuuurrrăăăţţţeeennniiieeeiii    îîînnn   şşşcccoooaaalllăăă:::    

 La începutul programului: 

a) verifică, prin îngrijitoare, starea de curăţenie şi inventarul claselor si al grupurilor 

sanitare şi consemnează rezultatul într-un proces verbal; 

b) controlează procesul verbal încheiat de către profesorul de serviciu anterior şi 

comunică administratorului eventualele probleme . 

 În timpul programului: 

c) Verifica prezenţa elevilor şi a profesorilor la clase. 

d) Ia masurile necesare pentru ca toţi elevii claselor,  prezenţi în şcoală, să participe la ore, 

respectiv să nu rămână pe holuri, în curtea şcolii, în alte clase etc.  

e) Ia masurile necesare pentru asigurarea ordinii la clasele rămase descoperite prin 

absenţa profesorului şi consemnează în procesul verbal orele de curs care nu s-au efectuat 

pe durata serviciului său. 

                                                           
2Pe perioada de iarnă, când funcţionează programul redus,  programul profesorilor de serviciu se va modifica 

în funcţie de programul aprobat. 
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f) Consemnează în procesul verbal situaţiile în care elevii claselor absentează în grup şi 

informează diriginţii. 

g) Supraveghează, împreuna cu îngrijitoarele şi agenţii de pază, în pauze, comportarea 

elevilor. 

h) Aplică amenda stabilită de Consiliul reprezentativ al părinţilor pentru elevii surprinşi 

fumând. 

i) În cazul în care consideră că un elev nu are ţinuta corespunzătoare, va lua măsurile 

corespunzătoare. 

j) Preia de la agentul de pază persoanele străine de şcoală, se informează asupra scopului 

prezenţei acestora în incinta şcolii şi le conduce la locul solicitat. Supraveghează 

comportarea vizitatorilor şi verifică sălile în care aceştia  sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate 

abandonate obiecte care, prin conţinut, pot produce evenimente deosebite. 

k) Informează directorul de serviciu asupra  problemelor apărute şi preia atribuţiile 

directorului de serviciu pe durata absentei acestuia din unitate.  

 La sfârşitul programului, încheie un proces verbal în care consemnează evenimentele 

petrecute în timpul serviciului. 

 

bbb)))   aaassspppeeeccctttuuulll   aaasssiiiggguuurrrăăărrriiiiii    ssseeecccuuurrriiitttăăăţţţiiiiii    cccaaatttaaallloooaaagggeeelllooorrr   

 La ora 7:45, preia plicul sigilat de la paznic încheind cu acesta un proces verbal de 

primire- predare. 

a) Verifică starea fişetului în care sunt încuiate cataloagele, descuie şi deschide fişetul şi 

verifică numărul şi integritatea cataloagelor din fişet. 

b) Pune la dispoziţia profesorilor care au ore de curs cataloagele necesare. 

c) Supraveghează cataloagele, pe parcursul pauzelor dintre orele de curs. 

d) Încuie fişetul la sfârşitul fiecărei pauze. 

e) Descuie fişetul la începutul fiecărei pauze. 

 După ultima oră de curs, verifică numărul şi integritatea cataloagelor din fişet, încuie 

fişetul  şi consemnează în procesul verbal numărul şi integritatea cataloagelor din fişetul 

încuiat. 

 Predă cheia de la cataloage profesorului de serviciu de după amiază. 

 La ora 14.30 profesorul de serviciu din schimbul II preia cheia de la profesorul de 

serviciu de dimineaţă cu proces verbal. 

f) Verifică starea fişetului în care sunt încuiate cataloagele, descuie şi deschide fişetul şi 

verifică numărul şi integritatea cataloagelor din fişet. 

g) Pune la dispoziţia profesorilor care au ore de curs cataloagele necesare. 

h) Supraveghează cataloagele, pe parcursul pauzelor dintre orele de curs. 

i) Încuie fişetul la sfârşitul fiecărei pauze. 

j) Descuie fişetul la începutul fiecărei pauze. 

 După ultima oră de curs, verifică numărul şi integritatea cataloagelor din fişet, încuie 

fişetul  şi consemnează în procesul verbal numărul şi integritatea cataloagelor din fişetul 

încuiat. 

 Încuie cancelaria. 

 Predă cheia de la cancelarie şi de la fişetul cu cataloage, în plic sigilat - pus la 

dispoziţie de către serviciul secretariat – paznicului, cu care încheie un proces verbal de 

predare – primire. 
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ANEXA 4 ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI ŞCOLII 

LEGATE DE SERVICIUL PE ŞCOALĂ 
 

Programul de lucru : 8.00 – 16.00. 

a. Verifică, zilnic, procesele verbale ale profesorilor de serviciu pentru a lua la cunoştinţă 

de defecţiunile produse în ziua anterioară. 

b. Ia măsuri zilnice de remediere a defecţiunilor apărute, cu sprijinul Consiliului de 

administraţie; 

c. Răspunde, în faţa Consiliului de administraţie pentru remedierea defecţiunilor apărute. 

d. Asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţii elevilor de serviciu şi a celor eliminaţi; 

e. Are în primire elevii eliminaţi, cărora le repartizează sarcini gospodăreşti. 

 

AAATTTRRRIIIBBBUUUŢŢŢIIIIIILLLEEE      ÎÎÎNNNGGGRRRIIIJJJIIITTTOOOAAARRREEELLLOOORRR   LLLEEEGGGAAATTTEEE   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIUUULLL   PPPEEE   ŞŞŞCCCOOOAAALLLĂĂĂ    

 

a. Semnalează urgent evenimente deosebite care intervin în sectorul lor de activitate, 

administratorului şi/sau profesorului de serviciu; 

b. Supraveghează, împreuna cu profesorul şi cu elevii de serviciu,  în pauze, comportarea 

elevilor, cu precădere în grupurile sanitare, contribuind la  menţinerea ordinii şi disciplinei 

în şcoală. 
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ANEXA 5 ATRIBUŢIILE  PAZNICILOR 
 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, 

fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor 

încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ. 

 Programul de lucru este înrte orele: 

 9:00 – 22:00  

Sarcini de serviciu: 

a)Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea 

acestora. 

b)Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii şcolare păzite. 

c)Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările şi procedurile 

interne. În acest sens: 

- Este permis accesul în unitate numai autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ şi 

salariaţilor acesteia, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, precum şi a 

celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor 

interioare (electrice, gaz, apă, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu 

produsele sau materialele contractate; în caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul 

de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule şi 

pentru identificarea conducătorului auto. 

-Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi elevilor şcolii este permis 

în baza ecusonului, cu fotografie. 

 În cazul pierderii sau deteriorării acestuia, elevii pot prezenta, în mod provizoriu, 

carnetul de elev (cu fotografie) 

-Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se 

eliberează la intrare, unde se află şi registrul cu numele, prenumele, seria şi numărul 

actului de identitate al tuturor părinţilor din unitatea şcolară. 

-Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii (în 

lipsa acesteia, a profesorului de serviciu), pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat 

– vizitator al acestora; aceste ecusoane se păstrează şi se eliberează la poartă în momentul 

intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor 

de către portari. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere, 

pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi restituirea acestuia la poartă în momentul 

părăsirii unităţii. 

 Ecusoanele vor fi vizate anual. 

 Agenţii de pază vor ţine evidenţa riguroasă a persoanelor străine care intră în 

unitate şi vor consemna, în registrul ce se păstrează în permanenţă la punctul de control, 

datele referitoare la identitatea persoanelor şi scopul vizitei. 

 În situaţia organizării unor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, 

sportiv etc. prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii, conducerea unităţii poate transmite 

tabele nominale cu persoanele invitate. În baza acestora  se va permite accesul, după 

verificarea identităţii persoanelor nominalizate. 

-Este interzis accesul în unitate a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea 

publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau 

obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau 
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uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu 

stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în 

incinta şi în imediata apropiere a unităţii. 

d)Să permită părăsirea unităţii de către elevi, în timpul programului, numai în cazuri de 

forţă majoră, cu aprobarea profesorului de serviciu. 

e)Să verifice la începutul şi sfârşitul schimbului existent toate bunurile şcolii (din spaţiile 

direct accesibile) şi starea lor de funcţionare ca şi securizarea spaţiilor închise. 

f)Să întocmească procese verbale de constatare, de dare şi luare în primire la fiecare 

schimb (în mod expres în acestea se menţionează: existenţa şi starea plicului care conţine 

cheia de la fişetul cu cataloage, starea uşilor şi ferestrelor de la cancelarie, secretariat şi 

parterul corpului A); să contrasemneze procesele verbale întocmite de profesorul de 

serviciu Vineri (ora 21.00) şi Luni (7.45) 

g)Să încuie, după terminarea orelor de program, clădirile şcolare verificând în prealabil 

respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţa instalaţiilor din 

clădiri. 

h)Să informeze conducerea şcolii (în lipsa acesteia organele de poliţie) despre producerea 

unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică. 

 Atribuţiile agenţilor de pază vor fi afişate la postul de pază. 
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ANEXA 6 MASURI SPECIALE PENTRU PAZA 

DOCUMENTELOR ŞCOLARE 
  

Masuri  cu privire la paza, evidenţa şi păstrarea integrităţii cataloagelor şcolare  

 

1. Cataloagele din anul şcolar in curs se vor afla in fişetul din cancelaria şcolii (cu excepţia 

perioadei vacanţei de vara anuale a elevilor) care va fi în permanenţă încuiat (cu excepţia 

pauzelor dintre orele de curs). 

2. In perioada in care in şcoala exista cursuri, profesorul de serviciu responsabil cu 

securitatea cataloagelor păstrează cheia de la fisetul cu cataloage pe durata serviciului  său  

şi  răspunde de existenta si integritatea cataloagelor . 

3. La încheierea programului de cursuri, fiecare profesor de serviciu încheie un proces 

verbal în care se menţionează datele cu privire la existenta şi integritatea cataloagelor, 

încuie  cataloagele in fiset si înmânează apoi paznicului cheia de la fisetul cu cataloage, in 

plic închis si sigilat . 

4. In timpul orelor de curs, practica , laborator, desfăşurate  în incinta unităţii, fiecare cadru 

didactic răspunde de existenţa şi integritatea catalogului clasei la care îşi desfăşoară 

activitatea; catalogul se scoate si se depune in fisetul cu cataloage la începutul şi respectiv 

sfârşitul orei de curs. 

5. Este interzisa folosirea mai multor cataloage la aceiaşi ora de curs, practica sau laborator 

de către  acelaşi cadru didactic; răspunderea revine profesorului de serviciu. 

Accesul in cancelarie este permis doar cadrelor didactice. 

6. Este interzisa ieşirea  oricărei persoane din incinta şcolii cu cataloage şcolare; 

răspunderea revine paznicilor, profesorilor şi elevilor de serviciu in timpul cursurilor, 

respectiv paznicilor in afara programului şcolar . 

7. In timpul orelor de curs, cadrele didactice ale şcolii care nu au ore şi sunt prezente in 

unitate, pot avea, la cerere, acces la cataloage. Din momentul primirii catalogului şi până la 

returnarea acestuia  către profesorul de serviciu, cadrul didactic răspunde de integritatea  

catalogului respectiv.  

In perioada în care în şcoala nu există cursuri, paznicul de serviciu răspunde de 

existenta şi integritatea cataloagelor. In acest scop se iau următoarele masuri: 

1.La terminarea cursurilor încuie uşa cancelariei, ca şi uşa de acces in corpul A. 

2.Verifica periodic daca este încuiata uşa secretariatului (răspunderea pentru încuierea 

acestuia la terminarea programului serviciului secretariat revine secretarei), uşa  

cancelariei, uşa  cabinetului directorului şi uşile corpului A, ca si integritatea ferestrelor 

acestora . 

La schimbarea turei, paznicii menţionează  în procesul verbal de predare-primire a şcolii 

încheiat in condica de la poarta, existenţa si starea plicului care conţine cheia de la fişetul 

de cataloage, ca şi starea uşii si ferestrelor de la cancelarie, secretariat si parterul corpului 

A. In cazul neprezentării schimbului, paznicul rămâne de serviciu pana ce  administratorul 

şcolii ia măsurile de înlocuire . 

În afara programului şcolar plicul aflat in posesia paznicului de serviciu nu poate fi 

deschis de către acesta decât in prezenta directorului; in cazuri de forţa majora care 

necesita scoaterea imediata a cataloagelor din fiset (incendiu, inundaţie) etc. decizia si 

răspunderea pentru aceasta ca si pentru urmările acestui fapt  aparţine paznicului. Acesta 

este obligat ca, în continuare să ia măsuri de conservare a şi să menţioneze faptele 
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petrecute în procesul verbal de serviciu . 

După validarea  situaţiei şcolare a elevilor in consiliul profesoral  de la sfârşitul 

semestrului al doilea, toate cataloagele se depozitează intr-un fişet din serviciul secretariat, 

încheindu-se un proces verbal de predare –primire intre ultimul profesor de serviciu si 

secretarul sef. Cheia de la fişet şi responsabilitatea asupra  existentei şi integrităţii 

cataloagelor revin ulterior secretarelor de serviciu, in timpul programului serviciului 

secretariat, iar după aceea paznicilor de serviciu (pe baza unui proces verbal de predare-

primire încheiat cu secretara de serviciu în condica de procese  verbale de la poarta), intru-

cat nu exista decât o cheie de la fişetul din secretariat (care rămâne în posesia secretarei). 

După sigilarea cataloagelor şi transportarea lor in arhiva şcolii, măsurile de paza sunt cele 

valabile pentru toate documentele şcolare .   

B. Măsuri cu privire la pază, evidenţă şi păstrarea integrităţii altor documente şcolare. 

Documente aflate în serviciul secretariat: 

Toate aceste documente, diplome, certificate şcolare, registre matricole, registre de 

evidenţă elevi, carnete de alocaţii, registre de procese verbale, adeverinţe, cărţi de muncă, 

dosare personale ale angajaţilor etc., se păstrează în fişete metalice încuiate, răspunderea în 

ceea ce priveşte paza documentelor revine secretarelor pe tot timpul programului. 

În afară programului de lucru al serviciului secretariat, răspunderea revine agenţilor de 

pază/ paznicilor de serviciu. 

Documente aflate în serviciul contabilitate: 

Toate aceste documente se păstrează în fişete metalice; răspunderea cu privire la paza lor 

revine contabilei şefe în timpul programului de lucru şi agenţii de pază/ paznicului de 

serviciu în rest. 

Documentele aflate în arhivă: 

Acces la arhive au doar secretara şefă şi contabila, care deţin cheile şi răspund de evidenţa 

şi integritatea acestor documente, în timpul programului; în afara acestuia, răspund agenţii 

de pază/ paznicii de serviciu. 

Comisia de verificare a documentelor şcolare va verifica la solicitarea conducerii şcolii şi 

ori de câte ori consideră că este necesar responsabilul comisiei (dar la un interval de cel 

mult 6 luni) evidenţa, integritatea şi modul corect de completare a documentelor şcolare. 

După fiecare acţiune de control, comisia va întocmi un proces verbal cu aspectele 

constatate şi va face propuneri de remediere a deficienţelor, pe care îl va înainta 

directorului şcolii. 
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Anexa 7 SECŢIUNEA SIGURANŢĂ DIN REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

Articolul 1: Reguli şcolare  

 1.1 Reguli şcolare generale  

 1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la 

asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 

1.1.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea 

sănătăţii elevilor; 

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi 

elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, 

aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor 

un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de 

numele şcolii.  

1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, 

nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.  

1.1.5 Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana 

poate fi vătămata, alcool, droguri si/sau brichete este interzisă  în  şcoală.  

1.1.6 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.  

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.  

1.1.8 În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, 

walkman, telefon mobil)  

1.1.9 Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de  şcoală.  

1.1.10 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în 

privinţa Absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.  

1.1.11 Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.  

1.1.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor. 

 

1.2 Autoritatea conducerii şcolii  

Conducerea şcolii este autorizata în orice moment să  controleze respectarea 

prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane 

numite de către conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în 

cauza). 

Aceasta poate: 

 1.2.1 Solicita elevilor sa-si golească gentile şi hainele iar atunci când exista 

suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie.  

1.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte 

interzise 

1.2.3 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte 

interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să  controleze dulăpioarele puse la 

dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise. 

 

  În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:  

1.2.4 Să  decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în 

cauza  
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1.2.5 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul 

calamitaţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar. 

 

1.3 Măsuri  

1.31 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scolii 

va transmite aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.  

1.3.2 Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele 

sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va 

raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în 

care şcoală a obţinut posesie asupra acestor bunuri.   

1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoala va acţiona 

conform legilor în vigoare,  va informa politia şi, în funcţie de circumstanţe va întocmi un 

raport adresat poliţiei.  

1.3.4 Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat 

regulamentul şcolar.  

1.3.5 Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului 

intern. 

 

 

 Articolul 2: Masuri disciplinare  

 

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori 

contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară a 

şcolii  se vor lua masuri administrative, educative si, în caz extrem,  eliminarea ori 

exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi 

informaţi nemijlocit.  

 

 2.1 Masuri disciplinare  

 

2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica masuri 

disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, 

profesorilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. 

 

2.1.2 Personalul administrativ ori tehnic nu sunt autorizaţi să  aplice o sancţiune, dar 

au dreptul să  pună în discuţie comportamentul unui elev.  

 

2.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta 

aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc.  

 

2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:  

 

- recuperarea materiei aferente lecţiilor pierdute  

- curăţarea mizeriei făcute  

- avertisment/mustrare verbală 
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2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie  să  existe o 

relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. 

Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.  

 

2.1.6 Elevul care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, poate 

să  fie obligat de  către profesor să  părăsească ora de clasa. Cine este exclus de la ora, se 

anunţă la diriginte, psihologul şcolar sau la persoana desemnată responsabilă de către 

conducerea şcolii pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la ora de 

clasă  va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte.  

 

 2.2 Exmatricularea   

 

Un elev este luat în discuţie pentru exmatriculare:  

2.2.1 dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a 

personalului şcolii.  

2.2.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor  

2.2.3 sustrage bunurile altor persoane  

2.2.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane  

2.2.5 recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d.  

2.2.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în 

împrejurimile şcolii)  

2.2.7 are la sine arme si/sau face uz de arme.  

2.2.8. acumulează numărul de absenţe nemotivate respectiv, motivate prevăzute în 

regulamentul şcolar pentru exmatriculare 

 

2.3 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiilor în 

vigoare 

Nici un elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a  părinţilor 

acestuia. 

  

 Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului  

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod 

corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în 

inventarul şcolii (hardware), se aplică şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia 

elevilor trebuie să  fie utilizat cu aceeaşi atenţie.  

3.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la 

dispoziţie de şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard 

sunt strict interzise.  

3.2 Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile 

pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev 

ori, după caz de către părinţii/tutorii acestuia.  

3.3 Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, 

ori a unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să  

implice o referinţa clara în privinţa şcolii.  

3.4 Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării 

ilegale a numelui şcolii. Şcoală pot fi stabilite masuri interne împotriva elevilor care nu 

respecta aceasta prevedere.  
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3.5 Şcoala va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe 

computerele şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii opri pentru a aduce daune 

imaginii acestora.,  

3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru 

culegerea de informatii de pe internet. Costurile de printare vor trebui plătite în 

conformitate cu prevederile aplicabile.  

3.7 Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru 

alte scopuri decât culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.  

 

 

Articolul 4: Înregistrarea incidentelor  

(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în 

consideraţie.)  

  

4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea 

acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice 

penale, aşa  cum se prevede prin codul penal.  

4.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi 

sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din 

şcoală. Acest protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe site-ul 

de internet al şcolii.  

4.3 În cazul unor incidente, aşa  cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va 

realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate 

între poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.  

 

Articolul 5: Prevederi legate de ţinuta vestimentară  

5.1 Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de regulamentul şcolii (cu sau fără 

uniformă) 

5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la 

acestea, iar vestimentaţia ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.  

5.4 Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi 

siguranţă. Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa  cum sunt 

prevăzute acestea în legea condiţiilor de muncă, ori prin prevederi specifice ale 

domeniului, cum ar fi ochelarii de protecţie, costumul pentru laboratoare, echipament de 

protecţie, halat, cizme de protecţie etc.  

5.5 Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru 

acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi 

de abilitaţi manuale, aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în 

timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor ori 

instructor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică.  

 

Articolul 6: Intimităţi indezirabile  

 

6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în 

conformitate cu normele comportamentale uzuale.  

6.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a 

intimităţii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe 
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care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar 

ori unei alte persoane de încredere din şcoală. Numele acestor persoane vor fi publicate în 

regulamentul de ordine interioară  al şcolii din fiecare an şcolar.  

6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a 

inspectoratului şcolar.  

 

 

Articolul 7: Daune  

7.1 Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune 

bunurilor colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  

manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.  

7.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie Să  

comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor 

colabora în consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa  cum se prevede în cele ce 

urmează.  

7.3 Ori de câte ori şcoală este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, 

persoane care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă 

de asigurarea şcolii.  

7.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea 

şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt 

rezultatul unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj 

desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).  

7.5 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere 

de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, 

materiale), cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este 

responsabilă.   

 

Articolul 8: Activităţi şcolare  

 8.1 Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători 

şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile 

şcolii.  

8.2 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în 

responsabilitatea şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin 

intermediul site-ului internet al şcolii).  

8.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă  pentru 

fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.  

8.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament 

impuse de regulament. 

Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă 

interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor. 

 

 Articolul 9: Accesul vizitatorilor  

9.1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  

9.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se 

anunţe la poarta.  

9.3 Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la 

poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală.  
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9.4 Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat 

prezenta.  

9.5 Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de 

conducerea şcolii, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii 

pentru persoanele respective.  

 

 Articolul 10: Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore  

Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi parasirea şcolii înainte de 

încheierea cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. 

Şcoala va prezenta în acest protocol maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul 

asupra absenţelor, pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Acest 

protocol este alcătuit sub forma unor reglementari referitoare la:  

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)  

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

- Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru 

direct al familiei)   

- Revenirea la şcoală după boala  

- Întârzierile (la începutul orelor de curs)  

- Întârzierile (în timpul orelor de curs).  

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în 

privinţa absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).  

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la şcoală.  

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi:  

10.1 Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari 

în privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor.  

10.2 Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit 

pentru ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.  

10.3 Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să  anunţe 

acest lucru dirigintelui/conducerii şcolii. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii 

(incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să  ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a 

fost prezent în clădire.  

10.4 Pentru respectarea protocolului de Absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele 

în fiecare zi. După această înregistrare şcoala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar 

după trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul 

de proximitate care răspunde de şcoală.  
10.5 Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la 

dreptul de a participa la ora.  

10.6 Elevul trebuie să  fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală (de la ora 8.00 până 

la ora 16.00) pentru susţinerea de teste, masuri de îmbunătăţiri ale activităţii sale etc. 

Activităţile secundare şi alte activităţi non-şcolare nu pot fi considerate ca motive pentru 

excepţie de la aceste reguli.  

10.7 Nu sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade 

de vacanţă. Pentru excepţii: vezi legea învăţământului .  

 

 Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei  

11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi 

cetăţenii. Dar, aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice 
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circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de 

politeţe.  

11.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, 

comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în 

conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală.  
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ANEXA 1 CERERE PĂRINTE PENTRU ELIBERAREA     

FIȘEI PSIHOPEDAGOGICE 
 

 

                                                                          nr. înreg……… 

 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

Subsemnatul/a _________________________________________ 

mama/tatăl/reprezentantul legal al minorei/minorului 

_____________________________________, născut/ă la data de ________________, cu 

domiciliul/reședința/domiciliu fără forme legale in localitatea _______________, sectorul 

____, str. __________________________ nr. _____, bl ________,             sc ______, ap 

______, elev/elevă în clasa __________, in vederea completării dosarului pentru 

incadrarea în grad de handicap și/sau pentru orientarea școlară și profesională, vă rog să-mi 

aprobați eliberarea Fișei pshihopedagogice, prevăzută în anexa 9 în ordinul comun al 

administrației publice nr. 1985/04.10.2016, nr. 1305/17.11.2016, nr. 5805/23.11.2016 

privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale 

a copiilor cu cerințe educaționale special, precum și în vederea abilitării și reabilitării 

copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 

 

 

Data,                                                                                                                          

Semnătura,         

___________________                                                                                   

_______________ 

 

 

 

 

 

Doamnei director al Liceului Tehnologic Theodor Pallady 
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ANEXA 2 FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
 

 

 

Nr. Inreg.................. 

Aprobat  

Director, 

 

 

 

FISA PSIHOPEDAGOGICA 
pentru elevul cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale 

 

 

I. DATE PERSONALE: 

Numele si prenumele: _________________________________________ 

Data nasterii: ________________________________________________ 

Domiciliul: __________________________________________________ 

Clasa: ________________ 

 

II. DATE FAMILIALE: 

Date despre parinti/reprezentant legal: 

 Tatal  - nume si prenume _____________________________________ 

            - ocupatia _________________, locul de munca ________________ 

 Mama - nume si prenume _____________________________________ 

            - ocupatia _________________, locul de munca ________________ 

 Reprezentant legal - nume si prenume _____________________________ 

            - ocupatia _________________, locul de munca ________________ 

Structura si componenta familiei: 

Tipul familiei:  

           □ monoparentala prin: statut initial, deces, divort, separatie 

           □ legal constituita 

            □ alte situatii ____________ 
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Frati/surori (numar frati/surori, varsta, statut/ocupatie): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Alte situatii relevante pentru evolutia copilului: 

           □ parinti plecati in strainatate: ______________ 

           □ crescuti de rudele de gradul II, III: _______________ 

           □ in protectie speciala: ____________ 

           □ alte situatii ____________ 

Atmosfera si climatul familial: 

           □ raporturi armonioase, de ințelegere între părinți/între părinti și copii 

           □ raporturi punctate de conflicte mici și trecătoare 

           □ dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente 

           □ familie destrămată sau pe cale de destrămare 

           □ alte situații _____________ 

Atitudinea părinților / reprezentantul legal față de scoală și față de problemele de 

educație ale copilului: ___________________________ 

 

 

               III. STAREA DE SĂNĂTATE: 

a) starea generală de sănătate ___________________________________________ 

b) mențiuni medicale importante pentru procesul de învățământ 

______________________________________________________ 

 

IV. EVALUARE PSHIHOPEDAGOGICĂ: 

Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri 

perceptiv-motrice, orientare spațio-temporală/Repere fundamentale în invățarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere pănă la 7 ani): _______________________ 

 

 

Alte particularități ____________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

Procese cognitive și stilul de muncă: 

                             Gândirea:  

- Înțelege noțiuni:                                      □ simple                              □ complexe 

- Definește noțiuni:                                    □ simple                              □ complexe 

- Operează cu noțiuni:                               □ simple                              □ complexe 

- Ințelege relații cauză-efect:                     □ da                                      □ nu 

 

Alte particularități ale gândirii: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

                              Memoria:  

              Formele memoriei:  

               □ de scurtă durată                              □ de lungă durată 

               □ vizuală                              □ auditivă                              □ mixtă 

 

    Alte particularități ale memoriei: ____________________________________ 

_______________________________________________________________     

 

                              Limbaj și cominicare:  

                   Vocabular:  

               □ redus                                □ mediu dezvoltat                 □ bogat 

                     Exprimare orală: 

             □ nu comunică oral        □ greoaie         □ incorectă gramatical         □ clară, corectă 

 

    Alte particularități ale limbajului: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

                              Atenția:  

               □ tulburări de atenție                              □ nu prezintă tulburări de atenție 

    Alte particularități (concentrare, stabilitate, volum, etc): _________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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                         Motivația de învățare:  

               □ extrinsecă                               □ intrinsecă 

    Alte particularități: _________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

                             Receptivitatea, participarea, implicarea:  

               □ participă activ, cu interes            □ interes inegal            □ pasiv 

               □ greu de antrenat                                             □ inegal, absent 

 

    Alte particularități: ________________________________ 

  

                              Relații sociale:  

           □ sociabil, comunicativ                              □ retres, izolat, putin comunicativ 

           □ turbulent                            □ agresivitate verbală                      □ agresivitate fizica 

 

    Alte particularități: ____________________________________ 

Nivelul achizițiilor scolare (deprinderi, interese): 

Deprinderi de citit:  

           □ total absente                      □ slabe                     □ bune                     □ foarte bune 

 

Deprinderi de scris :  

           □ total absente                      □ slabe                     □ bune                     □ foarte bune 

 

Deprinderi de calcul:  

           □ total absente                      □ slabe                     □ bune                     □ foarte bune 

 

Abilități sau interese speciale: _______________________________________ 

Alte particularități: _____________________________________ 

 

V. REZULTATELE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ALE ELEVULUI: 

a) discipline la care a obținut rezultate deosebite: 

b) rezultate deosebite obținute la activitățile extrașcolare:  

c) factori explicativi ai reușitei scoalare / dificultăților întâmpinate pe parcursul 

programului școlar: ________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

VI. TRASEUL EDUCAȚIONAL: 

Programe educaționale la vârsta antepreșcolară: 
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               Denumirea instituției: __________________________ 

              Perioada: _________________________________ 

              Observații: __________________________________ 

 

 

Programe educaționale la vârsta preșcolară: 

               Denumirea instituției: __________________________ 

              Perioada: _________________________________ 

              Observații: __________________________________ 

 

 

Pregătire școlară (unități de învățământ de masă, unități de învățământ special/special 

integrat):  

 

              Denumirea instituției: __________________________ 

              Perioada: _________________________________ 

              Observații: __________________________________ 

 

Promovat in anul anterior:     □ DA             □ NU 

Activități de sprijin anterioare și prezente, inclusiv extrașcolare (terapii în centre, in 

grădiniță sau școală):  

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Comportamentul în timpul activităților școlare anterioare și prezente: ____ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Observații și recomandări inclusiv privind forma de școlarizare:  __________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

            Întocmit, 

         Numele și prenumele:                                                          data intocmirii: 

         Funcția:     

         Semnătura: 
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Liceul Tehnologic   „Theodor Pallady”, 
Bd. Theodor Pallady, nr.250, sector 3, Bucureşti, 
Tel./ fax: 021 3453080,   

e-mail: liceulpallady@yahoo.com 

ANEXA 3 SEMN DISTINCTIV 
 

 

 

 

 

   

   

 

 
  

Elev........................................................ 

.............................................................. 
Nr. Matricol............................... 

An şcolar ………………. 

,   Clasa:......... 
  

                                Director, 

                                     .......................... 

  

L.S

. 


