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CAPITOLUL I 

• PRINCIPII GENERALE 

 

Art. 1. Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady” este unitate cu personalitate juridică, ordonator tertiar 

de credite, funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2. (1) Liceul Tehnologic ” Theodor Pallady” îşi desfăşoară întreaga activitate promovând 

profesionalismul, creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la 

nevoile educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi 

spiritualitatea, gândirea critică. 

 (2) Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea 

integrală şi la timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, 

transparenţa decizională realizată prin organismele colective (Consiliul profesoral, Consiliul de 

administraţie), promovarea calităţii şi recompensarea personalului. 

 

B. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 3. Prezentul Regulament Intern conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv – 

educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar – 

contabile şi de secretariat din cadrul Liceului Tehnologic ” Theodor Pallady”, fiind elaborat în 

conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, republicata şi cu Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMENCȘ                        

nr. 5079/2016, modificat și completat cu Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018. 

Art. 4. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor 

şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii 

optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor 

conexe care se desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic ” Theodor Pallady”. 

Art. 5. Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie 

acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul școlii, elevii şi 

părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 6. În rezolvarea problemelor şcolii vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, comitetul 

de părinţi pe clasă, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Școlar al Elevilor. 

Art. 7. 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. 8. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe 

teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ. 



Art. 9. 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. 10 (1) Liceul Tehnologic ” Theodor Pallady”  este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei 

generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a 

prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei 

unităţi.  

 (2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi cuprinde reglementări 

specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în 

vigoare. 

 (3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu 

drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor 

din clasele IX-XII. 

 (4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de 

învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.  

Art. 11. În incinta unităţii şcolare sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol 

sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 12 (1) Anul şcolar se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a  

sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale. 

(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:  

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu 

aprobarea inspectorului şcolar general; 

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului 

şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Nationale. 

c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 

până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a 

directorului unităţii/unităţilor de învăţământ. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 

Art. 13 (1) Unitatea școlară are în componenţă învăţământ liceal şi profesional. Este obligată să 

şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii repartizaţi computerizat. 



(2) Înscrierea se face în urma repartiţiei computerizate şi depunerea dosarului la secretariatul şcolii, 

în limita planului de şcolarizare aprobat. 

Art. 14 La înscrierea în învăţământul liceal, continuarea studiului limbilor moderne se asigură în 

funcţie studiul acestora cuprins în foia matricolă şi de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.  

Art. 15 Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie ca 

organisme de decizie şi management, Comisii de specialitate, Comisii de lucru, Consiliile 

profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama scolii, care se aprobă în fiecare an de către 

Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de Administraţie, este parte a prezentului 

regulament.  

(1) Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale 

supuse aprobării Consiliului de administraţie. 

(2) Acestea devin obligatorii după aprobarea lor în cadrul Consiliului Profesoral sau în cadrul  

comisiei/catedrei respective. Neîndeplinirea responsabilităţilor ce revin conform acestor 

documente constituie abatere şi se sancţionează cu notă observatorie de către director şi Consiliul 

de Administraţie. 

Art. 16 Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă a consiliilor/comisiilor vor consemna ordinea 

de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi 

vor semna ulterior de luare la cunoştinţă. 

 

Sectiunea 1. ORGANE DE DECIZIE 

1.1 Directorul 

Art. 17 (1) Conducerea unităţii este asigurată în conformitate cu prevederile LEN, republicată, de 

către director. 

(2) Serviciu de secretariat şi contabilitate este asigurat de către doi secretari/contabili. 

Art. 18 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii şcolare, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al şcoliis, precum şi cu alte reglementări 

legale. 

(2) Directorul este subordonat Inspectoratului Școlar, reprezentat prin Inspectorul Şcolar General. 

Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Inspectoratului Școlar, în baza 

reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în 

limitele competenţelor prevăzute de lege. 

(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi 

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină 

colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat 

optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

(5) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează compartiment 

financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia 

bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil 

este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin 

fişa postului. 



(6) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al 

unităţii de învăţământ; 

(7) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / 

extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea 

directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere 

reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ. 

(8) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul 

să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul 

şcolar general. 

Art. 19 (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în 

faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în 

vigoare. 

(3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin 

fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Științifice. 

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 

general. 

(5) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, 

amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul. 

Art. 20. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea planului de acțiune al şcolii/PAS, prin care se stabileşte politica 

educaţională a acesteia; 

b) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau 

din alte zone; 

d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională; 

e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul 

profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională 

(pentru învăţământul profesional, tehnic şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie; 

f) numeşte diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ ai 

comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 

h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru 

curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai 

comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la 

programele de activitate ale acestora; 

i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de  

învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 



j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din 

consiliul de administraţie şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, 

după caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ; 

k) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor 

metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de 

administraţie; 

l) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv 

de muncă aplicabil; 

m) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe 

discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 

n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare 

a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se 

aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor 

reprezentate la nivelul unităţii şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui 

an şcolar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic calificat să fie asistat cel puţin o dată pe semestru iar cadrele didactice necalifiacte şi 

debutante de cel puţin trei asistenţe pe semestru . La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale 

catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;  

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic; 

s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora 

sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ; 

t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; 

u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite,  

pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi 

internaţionale; 

Art. 21  Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, 

conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

b) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii 

acestora; 

c) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale 

personalului didactic de predare cum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la 

programul de lucru;  



d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor 

didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate; 

e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei 

în vigoare; 

f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

g) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în 

Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);  

h) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;  

Art. 22  Directorul, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 

a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe 

care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor. 

b) apreciază personalul didactic de predare, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, 

precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit. 

Art. 23 Directorul unităţii noastre de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: 

a) elaborarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a 

conturilor de execuţie bugetară. 

Art. 24  Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de 

introducerea în REVISAL a contractelor individuale de muncă; 

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor 

de studii;  

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi 

sportive a unităţii de învăţământ; 

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare 

de plată a drepturilor salariale; 

g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează  

conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, 

îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, 

precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ 

al părinţilor; 



h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform; 

asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru 

elevi; 

i) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în 

limita prevederilor legale în vigoare; 

j) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament intern, pentru abaterile disciplinare săvârşite 

de elevi. 

Art. 25 Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din 

şcoala noastră şi care este prezentat în consiliul profesoral şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Un rezumat al acestuia, conţinând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare 

clasică sau electronică. 

 

1.2. Consiliul Profesoral 

Art. 26 Consiliul profesoral este organismul de management şi decizie al activităţii şcolare în 

domeniile: curricular, extracurricular, al programelor şi activităţilor educative, al acordării 

premiilor şi sancţiunilor atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Este organizat şi funcţionează 

conform art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi are atribuţiile prezentate în art. 31 al acestui Regulament. Participarea la consiliul 

profesoral este obligatorie. 

Art. 27 Absenţa nemotivată şi consecutivă de cel puţin două ori constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform Statutului Personalului Didactic. Cumularea a 2 absenţe nemotivate la 

Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fişa de evaluare, iar profesorul 

respectiv va fi înştiinţat în scris de faptul că aceste absenţe constituie abatere. 

Art. 28 Secretarul consiliului profesoral este un cadru didactic numit de director pe un an şcolar. 

Art. 29 (1) Şedinţele consiliului profesoral se desfăşoară după reguli democratice în mod civilizat, 

având în vedere toleranţa în comunicare.  

(2) Abaterea de la această prevedere atrage după sine eliminarea din şedinţă a celui care nu respectă 

principiile sau suspendarea şedinţei la iniţiativa celui care o conduce. 

Art. 30 (1) Consiliul profesoral alege un consiliu de disciplină al şcolii. 

(2) Acesta analizează cazurile de abatere ale personalului didactic, auxiliar şi administrativ din 

unitate şi propune măsuri Consiliului profesoral sau Consiliului de Administraţie, după caz. 

(3) Cel puţin o dată pe semestru va avea loc şedinţa Consiliului profesoral lărgit cu participarea 

personalului auxiliar şi nedidactic. 

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total 

al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, 

precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul 

şedinţei.  

Art. 31 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;   

(b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ;   



(c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile 

personalului didactic;   

 (d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională a şcolii;   

(e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de    activitate, 

precum si eventuale completări sau modificări ale acestora;   

(f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;   

(g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după 

încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;   

(h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ şi ale Statutului elevului;   

(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;   

(j) validează notele la purtare mai mici decât 7;   

(k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;   

 (l) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul 

de administraţie;   

(m) avizează proiectul planului de şcolarizare;   

(n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;   

(o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului 

de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;   

(p) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice;   

(q) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "Profesorul anului" 

cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ;   

(r) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

(s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Cercetării ştiinţifice, a inspectoratelor şcolare sau 

din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care 

reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de 

completare a acestora;   

(t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 

unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului 

didactic;   

(u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii;   

(v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în 

vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;   

(w) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.  

  

 

 



1.3. Consiliul de Administraţie  

Art. 32 Consiliul de administraţie este organul de decizie /(de conducere) al activităţii şcolare în 

domeniile: administrativ, al programelor de dezvoltare ale scolii, în dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat cu comunitatea locală, politică salarială, financiară si de personal. Consiliul de 

administraţie are competenţe stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat si Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011. 

Art. 33 (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ, cu statut de observatori.   

(2) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, 

observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, 

comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor 

extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se 

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

sub semnătură.   

(3) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de 

observator.   

Art. 34 Consiliul selectează propunerile cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor în legătură cu  

oferta educaţională; dezbate aceste propuneri şi stabileşte oferta şcolii. 

Art. 35 Studiază problemele specifice ale unităţii şi elaborează regulamentul de ordine interioară. 

Art. 36 Ţine evidenţa activităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi personalului 

administrativ pentru acordarea gradaţiei de merit, precum şi pentru acordarea calificativelor anuale. 

Art. 37(1) Studiază posibilităţile de dezvoltare a şcolii în vederea elaborării proiectului managerial, 

a fişelor posturilor şi proiectul de buget. 

(2) Se preocupă asigurarea unui spaţiu pentru informare.  

Art. 38 Se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie. 

Art. 39 Pe lângă problemele administrative, în Consiliul de administraţie se dezbat şi se iau hotărâri 

şi în următoarele probleme : 

a) realizarea curriculumului şcolar 

b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare 

c) dezvoltarea unităţii şcolare 

d) legătura cu comunitatea locală 

e) salarizarea, fondurile financiare, personal, etc. 

Art. 40. Hotărârile luate de consiliul de administraţie împotriva prevederilor legale sunt nule. 

 

1.4. Comisia pentru curriculum 

Art. 41. Comisia pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor comisiilor metodice, 

directorul şcolii, coordonatorul de proiecte și programe educative școlare si extrașcolare. 



Preşedintele Consiliului este directorul. Componenţa comisiei este aprobată în fiecare an şcolar de 

Consiliul profesoral. 

Art. 42 Comisia pentru curriculum elaborează: 

a) proiectul curricular al şcolii: discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia 

de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor; 

b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează CDL; 

c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare; 

d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; 

e) planuri anuale şi semestriale de muncă; 

f) Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 

 

Sectiunea 2. ORGANE DE LUCRU 

Art. 43 (1) La nivelul unității școlare, în conformitate cu Art 79 ROFUIP 5079/2016,funcționează 

comisii cu caracter permanent, caracter temporar și caracter ocazional. 

   (2) Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;  

c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică;  

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

e) Comisia pentru controlul managerial intern;  

f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității;  

 (3)  Comisiile cu caracter temporar propuse a funcționa la nivelul unității sunt: 

• Comisia pentru controlul cataloagelor si monitorizarea notarii ritmice  

• Comisia pentru organizarea examenelor de corigenţa, de incheierea situatiei scolare si de 

diferenta 
• Comisia pentru monitorizarea frecventei elevilor si pentru combaterea absenteismului si a 

abandonului scolar 
• Comisia pentru elaborarea orarului 

• Comisia pentru organizarea si monitorizarea serviciului pe şcoală 

• Comisia pentru acordarea sprijinului financiar ‘Bani de liceu” 

• Comisia pentru acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi 

• Comisia de disciplină 

• Comisia de achizitii si licitaţii  
• Comisia pentru gestionarea manualelor 

• Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii 

• Comisia de organizare si monitorizare a activitatilor de pregatire/instruire practica 

• Comisia de receptie, inventariere si casare a resurselor materiale si de valorificare a 

materialelor rezultate 

• Comisia pentru educatie sanitara si protectia mediului 

• Comisia pentru promovarea imaginii scolii si actualizarea paginii WEB 

• Comisia pentru salarizare 



• Comisia pentru gestionarea Bazei de Date Nationale a Educatiei 

• Comisia pentru gestionarea REVISAL 

• Comisia pentru elaborarea, revizuirea si monitorizarea respectarii regulamentului intern 

• Comisia paritară 

• Comisia sportului scolar 
 

Art. 44 (1) Comisiile se constituie anual (Consiliul de administraţie putând decide formarea şi altor 

comisii), iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie. 

(2) Fiecare comisie va deţine o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura 

comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, 

planurile de activitate, rapoartele de analiză a activităţii, alte materiale. Mapa este administrată de 

responsabilul comisiei, şi va fi păstrată la dispoziţia directorului. 

 

2.1. Comisiile metodice 

Art. 45 Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe grupuri de discipline, conform 

hotărârii Consiliului de administraţie. 

(1) Comisiile metodice se constituie din profesori de aceeaşi specialitate sau arie curriculara, la 

nivelul scolii (min. 3) conform hotărârii Consiliului de administraţie.  

(2) În şcoală funcţionează următoarele comisii: 

Comisia dirigintilor, Comisii ale ariilor curriculare Limba si comunicare; Matematica şi Ştiinţe; 

Tehnologii; Om si Societate si Educatie fizica. 

Art. 46 Documentele comisiei sunt: 

a) Tabel cu membrii comisiilor 

b) Încadrarea 

c) CV membri 

d) Planul anual de activitate al comisiei 

e) Raport de activitate semestrial şi anual 

f) Repartizarea responsabilităţilor în comisie 

g) Tematica şedinţelor de comisie (una pe lună) 

h) Lista proiectelor comisiei 

i) Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.M.B.) 

j) Planificările anuale, (individuale sau colective), planificarea calendaristică semestrială  

k) Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul) 

l) Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase 

m) Oferta comisiei pentru disciplinele la decizia şcolii 

n) Graficul interasistenţelor 

o) Situaţii statistice (elaborate de comisie) care să sintetizeze activitatea comisiei şi evoluţia 

rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri) 

p) Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, etc.) 

către Consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar. 



r) Programele, planificările, planul anual al comisiei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului 

şcolar. 

2.2. Comisia dirginților 

 Art. 47 (1) Responsabilul comisiei educative este coordonatorul de proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare. 

 (2) Comisia coordonează parteneriatele, organizează colaborarea scolii cu alţi factori educaţionali: 

familia, comunitatea locală, părinţi etc. 

Art. 48 Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor. 

a) coordonează activitatea Consiliilor clasei; 

b) colaborează cu Comisia de organizare a serviciului pe şcoală, Consiliul elevilor; 

Art. 49 Profesorul diriginte / consilier educativ al clasei răspunde şi coordonează întreaga activitate 

educativă a clasei. 

(1) Profesorul diriginte va întocmi următoarele documente:  

a) fişa clasei 

b) planul de activitate anual 

c) planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare) 

d) caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, date familiale, 

fişa de evaluarea randamentului şi progresului şcolar ale elevilor) 

 (2) Se interzice strângerea de fonduri de la elevi pentru orice tip de activitate care implică elevii, 

în acest sens se vor întocmi procese verbal de prelucrare a  elevilor şi părinţilor.  

(3) Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii responsabilul 

Comisiei diriginţilor nu aprobă punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune 

Consiliului de administraţie atât neplata indemnizaţiei de diriginte cât şi retragerea calităţii de 

diriginte. 

Art. 50 Consiliul clasei este format din: 

a) toţi profesorii care predau la clasa respectivă; 

b) liderul elevilor; 

c) liderul părinţilor. 

(1) Consiliul clasei se întruneşte de două ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia  

dintre profesorii clasei, directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor. 

(2) Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. Hotărârile se 

adoptă cu majoritate simplă. 

(3) În prima săptămână a anului şcolar, dirigintele clasei stabileşte graficul şedinţelor ordinare, pe 

care îl transmite responsabilului Comisiei diriginţilor. Celelalte şedinţe vor fi comunicate prin 

convocator în caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice înainte. 

(4) Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute de art. 53 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 51. Documentele consiliului clasei sunt:   

 a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;   

 b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;   



 c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale 

Art. 52 Comisia pentru organizarea si monitorizarea serviciului pe şcoală este condusă de un 

responsabil desemnat de Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar. 

Art. 53 Serviciul elevilor se desfăşoară astfel: 

(1) Serviciul pe clasă 

I. Organizarea serviciului pe clasă: 

1. toţi elevii clasei vor fi implicaţi în serviciul pe clasă. 

2. pot face excepţie doar elevii care au diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de  

anumite atribuţii. 

3. instruirea elevilor se face de către diriginte în colaborare cu clasa respectivă. 

4. fiecare diriginte va realiza, la începutul fiecărui semestru, un grafic al serviciului pe clasă pe care 

îl va preda, din timp, responsabilului cu serviciul pe şcoală şi îl va afişa în clasă. 

5. stabilirea modului de efectuare a serviciului (nr. de elevi, ordinea, perioada) este la latitudinea 

dirigintelui, în funcţie de specificul grupului. 

II. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă 

1. în cazul în care clasa învaţă după-amiază, elevul de serviciu pe clasă va prelua clasa de la tura 

de dimineaţă, pentru a fi identificate eventualele stricăciuni sau lipsuri. 

2. se va ocupa de curăţenie pe parcursul întregului program: 

- aerisirea clasei; 

- curăţenia în faţa şi în spatele clasei; 

- avertizarea elevilor la care nu este curăţenie la / în bancă; 

- gestionarea produselor primite (pentru elevii din clasele IX-XII) – aducerea în clasă, distribuirea, 

supravegherea consumului lor; 

- ştergerea tablei, asigurarea necesarului de cretă; 

- răspunde la solicitarea cadrelor didactice cu privire la materialele didactice din ziua respectivă, 

în caz că nu există un responsabil cu acest lucru. 

3. se ocupă de legătura cu dirigintele, iar legătura cu directorul şi cu secretariatul se va realiza prin 

intermediul elevului de serviciu pe şcoală. 

4. comunică dirigintelui elevii care nu respectă regulile de menţinere a curăţeniei sau a disciplinei 

în ziua respectivă. 

5. avertizează elevii asupra purtării semnului distinctiv şi comunică dirigintelui elevii care nu 

respectă acest lucru. 

6. comunică, la cererea cadrelor didactice, elevii absenţi din ziua / ora respectivă, prin informare 

corectă în prealabil. 

7. răspunde de udatul florilor la sfârşitul programului, în cazul în care clasa este amenajată în acest 

sens şi nu există deja un responsabil cu acest lucru. 

8. răspunde de gestiunea clasei, comunică dirigintelui, îngrijitorului, elevului de serviciu pe şcoală, 

după caz, lipsa sau deteriorarea unor obiecte din clasă. 

9. în timpul activităţilor care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, teren de sport încuie sala şi 

avertizează elevii că bunurile de valoare nu se lasă în clasă. 



10. în cazul unor situaţii deosebite din perioada pauzelor (stare de rău, conflicte, accesul unor 

persoane străine) va anunţa, după caz, dirigintele, profesorul de serviciu, directorul. 

11. consemnează într-un proces-verbal tip evenimentele deosebite înregistrate pe parcursul zilei; 

dacă nu se predă procesul-verbal sau dacă evenimentele consemnate nu sunt conforme cu realitatea 

se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform Regulamentului Intern. 

III. Sancţiuni  

1. Neachitarea corectă de sarcini poate atrage după sine sancţionarea elevului, în funcţie de 

hotărârea dirigintelui / a consiliului clasei. 

2. Elevii care se achită în mod exemplar pot fi evidenţiaţi / recompensaţi de diriginte sau de 

consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 Art. 54 Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi. Programarea serviciului 

pe scoala se stabileşte înaintea începerii perioadei, profesorii iau cunoştinţă prin afişarea graficului 

la avizier. 

Profesorul de serviciu: 

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, 

conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie, hol intrare profesori. 

2. Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se acceptă doar dacă acesta are motive foarte 

bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul ce întocmeşte graficul profesorilor de 

serviciu, cu minimum 4 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi înlocuit 

cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor urmând ca ulterior să anunţe 

şi pe responsabilul acestei comisii. 

3. Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolară cu 30 de minute înainte de începerea orelor, 

după cum urmează: 

a. pentru tura de dimineaţă va fi prezent în şcoală între orele .7,30-15,00 

4. Profesorul de serviciu va purta cardul / legitimaţia care indică activitatea specifică. 

5. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi realizat în 3 exemplare, unul la Comisia de 

organizare a serviciului în scoala, unul la secretariat şi unul care se afişează în cancelarie. 

7. Preia caietul de procese verbale tip de la secretariat. Acesta va fi completat şi predat la finalul 

programului directorului sau în lipsa acestuia serviciului secretariat. 

8. Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. Dacă un cadru didactic 

constată lipsa unui catalog se va adresa profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să 

remedieze situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal. 

9.Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii îndrumând şi 

controlând activitatea din şcoală. 

10. Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul scolii. 

11. La intrarea elevilor în şcoală profesorul de serviciu verifică ţinuta elevilor dacă este decentă 

(nu se admit pantaloni scurţi, machiaj strident, ţinută provocatoare ş.a.) şi dacă au asupra lor  

însemnele distinctive ale şcolii. Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi sancţionaţi 

conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii. 

12. Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea  



elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat 

directorul scolii pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 

13. Profesorul de serviciu poate solicita personalului nedidactic să-l sprijine în rezolvarea unor 

probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea dispoziţii personalului 

de întreţinere pentru a remedia problemele apărute. 

14. Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada 

desfăşurării serviciului sau având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe 

clasă. 

 

Paza si securitatea liceului: 

 

• Agentul de securitate este obligat să se prezinte la serviciu apt pentru executarea 

serviciului, fiindu-i interzis categoric să consume alcool sau substanţe halucinogene, înainte şi 

în timpul serviciului. 

În timpul serviciului ţine legătura cu dispeceratul şi are următoarele îndatoriri specifice: 

• Permite accesul în obiectiv personalului, elevilor, vizitatorilor şi autovehiculelor, numai prin 

locurile de acces aprobate. 

• Nu permite ieşirea elevilor din incinta şcolii, în timpul programului, decât cu bilet de voie de la 

diriginte sau profesorul de serviciu şi semnat de director. 

• Nu permite intrarea persoanelor străine, ce doresc să desfăşoare diverse activităţi extra-şcolare, 

fără aprobarea conducerii şcolii, în curtea obiectivului sau pe terenul de sport; 

• Nu permite accesul persoanelor suspecte, a celor care sunt sub influenţa băuturilor alcoolice, a 

celor care prezintă semne de afecţiuni psihice, se manifestă turbulent sau violent, precum şi a 

celor însoţite de animale de companie: 

• După terminarea orelor de curs supraveghează ieşirea în ordine a elevilor; 

• în afara programului şi în zilele în care nu se desfăşoară învăţământ (zile libere vacanţă): 

nu permite accesul în obiectiv decât persoanelor nominalizate pentru participarea la 

activităţile planificate şi aprobate de conducerea şcolii şi între orele stabilite de aceasta, 

precum şi a celor ce execută lucrări de reparaţii, de la ELECTRICA şi a echipajelor ISU, 

ale Poliţiei şi Jandarmeriei; supraveghează curtea interioară şi nu permite desfăşurarea de 

jocuri sportive fără aprobare; 

Anunţă conducerea şcolii în cazul apariţiei unor defecţiuni ale instalaţiilor electrice, sanitare sau 

de gaz. 

• Menţine ordinea în interiorul obiectivului; la solicitarea conducerii unităţi intervine pentru 

restabilirea ordinii (atunci când se produc acte de violenţă tulburarea gravă a orelor de curs, 

necesitatea evacuării persoanelor indezirabile etc.); 

• Agentul de securitate este obligat să dea dovadă de politeţe, calm ş solicitudine faţă de elevi, 

personalul unităţii şi vizitatori. Ţinuta sa trebuie să fie decentă (spălat, tuns, uniforma şi 

încălţămintea curată, etc.); 

• Agentului de securitate îi este categoric interzis să agreseze elevii, atât verbal cât şi fizic şi să 

stabilească relaţii de orice fel cu aceştia; 

• Nu permite elevilor să fumeze, să consume şi să introducă în unitate băuturi alcoolice, droguri, 

substanţe halucinogene, să se manifeste violent, să distruge bunuri; atunci când va interveni 

pentru soluţionarea acestor cazuri, agentul se va reţine în folosirea forţei şi nu va da dovadă de 

agresivitate; 



• Nu permite introducerea de arme, obiecte contondente, muniţii, artificii, petarde mijloace sau 

dispozitive periculoase, substanţe toxice sau inflamabile; 

•  Nu permite atingerea obiectelor suspecte, anunţând conducerea unităţii, societăţii de pază şi a 

organelor de poliţie; 

•  Informează operativ conducerea unităţii şi a societăţii de pază cu privire evenimentele produse; 

• Identifică, reţine şi predă organelor de ordine publică, persoanele care au produs infracţiuni sau 

au tulburat grav liniştea şi ordinea în obiectiv. 

• Nu permite sustragerea de bunuri din obiectiv; 

• în cazul producerii unor situaţii de urgenţă acţionează conform prevederilor capitolului VI; 

• Nu permite escaladarea gardurilor şi aruncarea niciunui obiect din interior sau exterior 

Persoanele surprinse comiţând astfel de fapte vor fi reţinute, identitate şi se va anunţa 

conducerea obiectivului; 

• Cooperează cu celelalte posturi, în căzui producerii unor evenimente; 

• Asigură respectarea normelor de prevenire a incendiilor în raza postului său şi identifică 

persoanele care nu le respectă informând despre aceasta conducerea obiectivului; 

•  în timpul serviciului îi este interzis: 
• să încredinţeze mijloacele din dotare şi documentele existente altei persoane, decât: celor în 

drept; 

• să poarte discuţii cu salariaţii beneficiarului sau alte persoane străine cu privire la motivul 

executare a serviciului, organizarea încăperilor şi accesul în imobilul beneficiarului, date 

privind conducea beneficiarului, etc. 

• să doarmă sau să încredinţeze paza postului unei alte persoane fără dispoziţia expresă a 

şefilor ierarhici din conducerea societăţii de pază; 

• să primească spre păstrare diferite obiecte şi materiale, ce sunt interzise în obiectiv, sau sunt 

de valoare mare bijuterii din aur, ceasuri, ochelari,etc.); 

• să nu întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 

• în caz de producere a unor incidente, întocmeşte raport de eveniment. 

• Să armeze şi să dezarmeze sistemul de alarmă de la intrarea în liceu. 

 

Paza si securitatea Atelierelor scoală: 

Este asigurată de paznic; 

• Execută paza în exteriorul atelierului; 

• Paznicul este obligat să se prezinte la serviciu apt pentru executarea serviciului, fiindu-i 

interzis categoric să consume alcool sau substanţe halucinogene, înainte şi în timpul serviciului. 

Are următoarele îndatoriri specifice: 

• Supraveghează permanent intrările în ateliere, descurajând orice încercare de pătrundere 

frauduloasă a diverselor persoane; 

• Permite accesul personalului Liceul Tehnologic Theodor Pallady în obiectiv numai în situaţii 

deosebite, conform regulilor stabilite de conducerea acestei unităţi şcolare; 

• Paznicul este obligat să dea dovadă de politeţe, calm şi solicitudine faţă de personalul unităţii. 

Ţinuta sa trebuie să fie decentă (spălat, tuns, uniforma şi încălţămintea curată, etc.); 

• Nu permite introducerea de arme, obiecte contondente, muniţii, artificii, petarde, mijloace sau 

dispozitive periculoase, substanţe toxice sau inflamabile; 

• Nu permite atingerea obiectelor suspecte, anunţând conducerea unităţii, a societăţii de pază şi 

a organelor de poliţie; 
• Informează operativ conducerea unităţii şi a societăţii de pază a evenimentele produse: 



g. Identifică, reţine şi predă organelor de ordine publică, persoanele care au produs infracţiuni sau 

au tulburat grav liniştea şi ordinea în obiectiv. 

•  Nu permite sustragerea de bunuri din obiectiv; 

 

2.3. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

Art. 55 Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică se constituie la 

începutul fiecărui an şcolar. 

(1) Comisia se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie. 

(2) Scopurile comisiei sunt: 

a) sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea 

activităţii didactice; 

b) informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum,  

programe şcolare, etc., şi a modului de aplicare a acestora; 

c) Propune şi realizează activităţi de formare continuă la nivelul corpului profesoral pe baza unei 

analize de nevoi semestriale şi anuale; 

d) Asigură baza de date referitor la activităţile de formare continuă şi dezvoltare profesională  

organizate la care au participat profesorii liceului. 

(3) Atribuţiile Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică: 

a) să menţină permanent contactul cu I.S.M.B  şi cu alte instituţii abilitate, informându-se cu privire 

la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a 

acestora; 

b) să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi dezvoltarea profesională; 

c) să informeze personalul didactic referitor la modificările care apar; 

d) să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii 

didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.); 

e) să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a 

examenelor de grade didactice la cererea acestora; 

f) să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice; 

g) să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme. 

 

2.4. Comisia pentru elaborarea orarului 

Art. 56 Comisia este formată din membri desemnaţi de director şi este aprobată de Consiliul de 

administraţie. 

(1) Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) alcătuieşte orarul şcolii şi-l propune directorului spre avizare; 

b) modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., 

I.S.M.B.), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase. 

(2) Programul de funcţionare al şcolii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de 

Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie cu 

aprobarea Consiliului profesoral. 

 



2.5. Comitetul pentru sanatate şi securitate în muncă 

Art. 57 Este constituit şi funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 privind normele generale 

de protecţie a muncii. 

(1) Comitetul are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, asistent 

medical. 

(2) Componenţa comitetului se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonat de 

director.. 

(3) Atribuţiile Comitetul pentru sanatate şi securitate în muncă constau în: 

a) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni. 

b) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni) 

c) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor) 

d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi 

în afara şcolii 

e) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia. 

(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie 

si are ca atributii: 

a) Comitetul asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii. 

b) Comitetul difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă. 

c) Comitetul asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, 

alcoolismului, consumului de droguri. 

d) Comisia colaborează cu medicul scolii şi cu alţi medici de specialitate. 

2.6. Comisia pentru situatii de urgență 

Art. 58 Atribuţiile comisiei PSI sunt: 

a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă. 

b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi 

stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă 

şi nepăsare. 

c) Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate 

fondurile necesare. 

d) Difuzează în sălile de clasă si holuri, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de  

comportare în caz de incendiu. 

e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori în 

activitatea de prevenire a incendiilor. 

 

2.7. Comisia de recepţie, inventariere şi casare a resurselor materiale şi de valorificare a 

materialelor rezultate 

Art. 59 Comisia este stabilită de către Consiliul de Administraţie, de regulă din personalul implicat 

în activitatea legată de recepţia respectivă: director, secretar, contabil, etc. 



Art. 60 Comisia de inventariere este stabilită de către Consiliul de Administraţie, de regulă din 

personalul implicat în activitatea legată de inventarul respectiv: profesori specialitate, personal. 

 

2.8. Comisia de disciplină 

Art. 61 Comisia de disciplină se poate organiza pe 3 subcomisii: 

a) Disciplină profesori  

b) Disciplină elevi 

c) Disciplină personal 

(1) Fiecare subcomisie activează independent şi intervine atunci când este cazul, asigurând analiza 

tuturor situaţiilor de nerespectare a legislaţiei şi luând măsurile legale ce se impun pentru 

ameliorarea activităţii. 

(2) Subcomisia întocmeşte un raport care este prezentat Consiliului de Administraţie. 

(3) Subcomisiile au şi rol ameliorativ, de mediator atunci când este cazul. 

 

 

CAPITOLUL III 

PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 

3.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ 

Art. 62. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod 

conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în 

concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de LEN.  

(1) În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest 

proces potrivit obiectivelor activităţii. 

(2) În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii, 

dezvoltând un real parteneriat cu aceştia. 

(3) Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare 

şi stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii 

acestora. 

(4) Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor şi deprinderilor pe care trebuie să le 

întreprindă/dezvolte elevul în procesul de învăţământ. 

Art. 63 Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii) şi 

extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.). 

(1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare, care le sunt  

necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare, 

aparatură audio-video etc.) cu condiţia asigurării consumabilelor necesare. Pentru activităţile 

realizate în cadrul comisiilor metodice, şcoala trebuie să asigure consumabilele. 

(2) Toate cadrele didactice din școală au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea 

bazei materiale a şcolii şi de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este 

interzisă folosirea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea 

scolii. 



Art. 64 În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, dezvoltarea creativităţii, 

abilităţilor de comunicarea ale elevilor şi formarea atitudinilor fundamentale ale elevilor. 

(1) Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală (proprii unei gândiri  

sistematice). 

(2) Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio –

economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate. 

Art. 65 Notele şi absenţele se înregistrează în catalog numai cu cerneală albastră.  

• Data notei este în conformitate cu orarul clasei şi reprezintă ziua în care elevul a prezentat 

profesorului răspunsurile solicitate. 

 

3.2. Structura anului şcolar 

Art. 66 Structura anului şcolar este stabilită de Ministerului Educaţiei Naționale în fiecare an 

şcolar. 

(1) Deschiderea cursurilor se realizează în mod festiv pe baza unui program special, în prima zi a 

anului şcolar. 

(2) Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi prilej cu 

care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni 

celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Diriginţii propun premii speciale şi 

menţiuni, care se aprobă în comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) 

diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de 

Administraţie şi comisia educativă. Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi 

transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este 

obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a cadrelor didactice. Participanţii la 

festivitatea de premiere pot pleca doar după încheierea acesteia. 

(3) Pe parcursul festivităţilor de deschidere-închidere disciplina este asigurată de cadrele didactice 

desemnate de Consiliul de Administraţie (care stabilesc dispunerea claselor) şi de profesorii 

diriginţi/consilieri educativi ai claselor (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze 

un înlocuitor). 

Art. 67 În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăşurării activităţii,  

Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de  

situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la 

sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se aprobă de Consiliul profesoral. 

 3.3. Programul şcolar. Orarul şcolar 

Art. 68 Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la 

propunerea directorului sau a comisiei de orar. 

Art. 69 Orarul scolii se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie 

înainte de începerea cursurilor. 

• programul orar al unităţii şcolare se încadrează în intervalul 8,00-15,00 pentru liceu zi şi 

şcoală profesională; 



•  programul orar al unităţii şcolare se încadrează în intervalul 15,00-21,00 pentru școala 

postliceală și liceu seral; 

(1) Nerealizarea celor 50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către 

director (care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna). Aceasta echivalează cu o 

notă observatorie, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului. 

(2) În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de 

completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt 

interzise orice alte consemnări în condică. 

(3) Profesorul este obligat să consemneze absenţele în catalog şi să colaboreze cu profesorul 

diriginte al clasei pentru combaterea absenteismului. 

(4) Profesorul este obligat să consemneze zilnic în condica de prezenţă titlul lecţiei realizate efectiv 

în ziua respectivă cu fiecare din clasele la care a avut ore. Nesemnarea condicii de prezenţă 

constituie abatere şi se sancţionează prin notă observatorie. 

 Art. 70 Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural 

artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii. 

(1) Conducătorii activităţilor extracurriculare le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. 

(2) Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor/comisiilor şi 

consilierului educativ/responsabilul comisiei diriginţilor. 

(3) După orice activitate extracurriculară profesorii realizează unui raport-tip/proces-verbal asupra 

activităţii respective în care vor consemna tipul, tema activităţii, numărul elevilor participanţi, 

numele profesorilor/ altor persoane implicate şi o scurtă evaluare. Raportul/ proces-verbal se 

depune la responsabilul comisiei diriginţilor. 

(4) Pentru activităţile ce se desfăşoară în afara teritoriului şcolii profesorul diriginte/ consilier al 

clasei va realiza instructajul pentru asigurarea securităţii elevilor, va întocmi întreaga documentaţie 

necesară: tabel nominal de luare la cunoştinţă a normelor de securitate, declaraţii ale părinţilor, 

cererea avizată de conducerea scolii, alte documente solicitate de ISMB.  

Art. 71 Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu 

şi conducerea şcolii.  

 

3.4. Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare 

Art. 72 Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza 

cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor 

şcolare, aprobate de Ministerului Educaţiei Naționale (pentru orele din trunchiul comun) şi a 

opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele opţionale). Catedrele au obligaţia de a 

elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar viitor şi a obţine aprobarea 

I.S.M.B până la începutul fiecărui an şcolar. 

Art. 73 Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a 

conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi 

profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte 

posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform 

prevederilor Statutului personalului didactic. 



Art. 74 Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările 

curriculare anuale şi planificările calendaristice semestriale care se întocmesc de profesori pentru 

fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare 

comisie conform solicitărilor ISMB. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme/ 

lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul comisiei şi sunt aprobate de şeful de comisie. 

Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii şcolii in cel mult 1 săptămână de la 

începerea fiecărui semestru. Câte un exemplar din planificarea curriculară şi un exemplar din 

planificarea calendaristică se depun la dosarul comisiei, şi câte unul se află la profesor. Şeful 

comisiei verifică stadiul parcurgerii programei. 

Art. 75 În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de Ministerului Educaţiei Naționale. 

 

3.5. Constituirea claselor  

Art. 76 Clasele se constituie la începutul anului scolar.  

(1) Orele de aprofundare / extindere, opţional se vor selecta având în vedere majoritatea opţiunilor 

colectivului de elevi, minoritatea se supune majorităţii. 

(2)  Clasele nou constituite vor avea efectivul prevăzut de lege. 

Art. 77 Elevii au dreptul să se transfere de la altă şcoală la scoala noastră în conformitate cu 

prevederile Legii Educatiei Naţionale şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulă în perioada vacanţei de vară sau în situații 

speciale. 

 

3.6. Evaluarea rezultatelor elevilor 

Art. 78 Evaluarea se face ritmic, respectându-se prevederile din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 79 Comisia de verificare a ritmicităţii notării realizează (conform programului managerial), 

rapoarte periodice care sunt afişate.  

Art. 80 Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestării 

activităţii didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii / 

reprezentanţii legali ai acestora.  

3.7. Încheierea situaţiei şcolare 

Art. 81 Evaluarea şi încheierea situaţiei şcolare se face conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 CAPITOLUL IV 

RESURSE UMANE 

 

1. PROFESORII 

Art. 82 (1) Profesorii au următoarele obligaţii:  

a) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite; 

b) îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de decizie şi de lucru (director, responsabili comisii); 



c) de a participa efectiv la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; 

d) de a efectua planificările şi a le prezenta şefilor de comisie în prima zi a semestrului (sau, cel 

târziu, la termenele stabilite în cazul unor situaţii obiective ); 

e) să se preocupe de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu individual şi 

participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.M.B., susţinerea gradelor 

didactice şi reciclări periodice conform deciziei Consiliului de administraţie); 

f) pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Stagiarii precum şi 

cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie. Cadrele didactice 

care au definitivatul vor pregăti pentru fiecare oră o schiţă de plan; 

g) întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii 

comisiilor şi echipa managerială; 

h) să folosească un limbaj şi un comportament corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu 

celelalte cadre didactice şi personalul şcolii; 

i) să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi 

psihică; 

j) sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale; 

k) să respecte deontologia profesională; 

l) să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală; 

m) să nu lipsească nemotivat de la ore; 

n) să consemneze absenţele (la începutul orelor) şi notele acordate în catalog; profesorii care 

utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la 

sfârşitul fiecărei zile de curs; 

o) să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi 

suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

p) să respecte programa şcolară şi ordinele M.E.N. privind volumul temelor de acasă pentru a nu 

suprasolicita elevii; 

q) să nu recomande teme de vacanţă decât cu caracter facultativ; 

r) să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs; 

s) să realizeze evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului / regulilor de evaluare; 

t) să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar; 

u) să completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare: cataloage, condica 

de prezenţă (care se completează zilnic,în conformitate cu tema realizată în cadrul orei respective), 

precum şi rapoartele de autoevaluare, evaluare, etc.; 

v) organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre  

didactice / nedidactice şi elevi ai scolii şi care necesită aprobare, se aduce la cunoştinţa conducerii 

şcolii cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate 

responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă; 

w) cadrele didactice care desfăşoară cu elevii activităţi extraşcolare şi extracurriculare primesc, pe 

baza unui proiect, confirmarea participării sub forma unei adeverinţe eliberată de secretariatul 

scolii; 



x) dacă un membru al personalului scolii nu poate fi prezent la program, din motive medicale, 

atunci acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii, prin intermediul secretariatului, înainte de 

începerea programului; 

y) învoirile din timpul programului se pot obţine prin cerere adresată directorului; 

z) diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi de la părinţi într-un dosar special 

pe durata întregului an; 

(2) Cadrele didactice vor avea o ţinută vestimentară decentă compatibilă cu calitatea de dascăl. 

(3) Cadrele didactice au obligaţia:  

a) de a aduce la cunoştinţa elevilor, în prima săptămână de şcoală, şi părinţilor / reprezentanţilor 

legali, în prima lună de şcoală, reglementările Regulamentului Intern. 

b) de a face instructajul privind protecţia muncii în şcoală şi asigurarea sănătăţii / securităţii în 

perioada programului şcolar / activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, conform cu materialele 

puse la dispoziţie de responsabilul pentru Comisia de securitate. În cadrul întâlnirilor, se vor 

întocmi procese- verbale semnate de elevi şi părinţi. 

(4) Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea elevii pe parcursul procesului instructiv- 

educativ în perimetrul scolii, de a asigura securitatea si protectia acestora. 

(5) Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii unităţii. 

Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activităţi 

extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului unităţii, cu 

precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele 

acestor elevi numai în baza cererii aprobată de director. 

(6) Cadrele didactice care organizează activităţi extraşcolare / extracurriculare sau însoţesc elevii 

în aceste activităţi, au obligaţia de a-i supraveghea pe elevi pe parcursul desfăşurării 

activităţiirespective. 

(7) Dirigintele trebuie să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDŞ/CDL-urilor; este obligat 

să informeze părinţii asupra metodologilor de organizare şi desfăşurare a examenelor. 

(8) Pentru activităţile extraşcolare / extracurriculare profesorii vor selecta cu prioritate elevii, care 

nu au abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii. 

 (9) Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a scolii; 

(10) Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) cu 

privire la calitatea procesului de predare-învăţare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în 

discuţia catedrei care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă 

acestea ţin de competenţa Consiliului profesoral sau I.S.M.B., vor fi prezentate acestor organe. 

Art. 83  (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din 

corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se 

stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   

(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile 

legii.   

Art. 84 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii 

legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.  



Art. 85 În documentele şcolare (catalog, condică prezenţă) se scrie cu cerneală albastră. 

Art. 86 Condica de prezenţă se completează zilnic. 

Art. 87 Profesorii diriginţi au atibuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Consiliul clasei elaborează semestrial aprecieri 

sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev, iar profesorul diriginte  

informează în scris părintele . 

 

2. ELEVII 

2.1. Exercitarea calităţii de elev 

Art. 88 Dobândirea calităţii de elev a şcolii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 89 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii . 

Art. 90 Unitatea de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 

înscrierii elevilor, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale 

părţilor.  

Răspunderea revine tuturor profesorilor diriginti/invatatori/educatoare. 

Art. 91 Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

Art. 92 Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care 

consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt 

consideraţi absenţi la ora respectivă. 

Art. 93 În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste 

la oră, acesta putând motiva absenţa pana la sfârşitul orei. 

Art. 94 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă 

orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi. 

Art. 95 Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în  

cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte.  

Art. 96 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră 

dovedite cu acte legale se motivează. 

Art. 97 Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţe eliberate de medicul cabinetului şcolar, medicul de familie sau medicul specialist, 

izate de medicul şcolar; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; 

c) cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 7 zile pe 

an (cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua 

absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor); 

Art. 98 Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil  

numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în 

situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în 

care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză este sancţionat 

cu scăderea notei la purtare. 



Art. 99 Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii 

iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele 

doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea 

absenţelor. 

Art. 100 Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean, naţional, 

internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul poate aproba motivarea 

absenţelor, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare. 

Art. 101 Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare şi concursurilor, în 

vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii 

în conformitate cu un program aprobat. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia 

pierdută. 

 

2.2. Drepturile elevilor 

Art. 102 Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare 

unităţilor din învățământul preuniversitar de stat. 

Art. 103 Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială şi baza sportivă pentru pregătire 

suplimentară şi acţiuni în timpul liber. 

Art. 104 În timpul şcolarizării elevii beneficiază, gratuit, de asistenţă medicală, prin cabinetul 

medical. 

Art. 105 Elevii au dreptul să-şi depună candidatura şi să fie aleşi în Consiliul Școlar al elevilor. 

Art. 106 Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi extracurriculare organizate de 

şcoală, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern. 

Art. 107 Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit Comisia de burse va afişa la avizierul 

elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, până la începerea 

anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la eventuala Hotărâre de Guvern care reglementează 

acest lucru. 

Art. 108 Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune cerere însoţită de actele 

corespunzătoare la comisia de burse în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. 

Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte. 

Art. 109 Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la Primăria sectorului 

3 şi la ISMB pentru bursele ” Bani de liceu” şi bursa profesională, în termen de 2 săptămâni. 

Cererile nedepuse în termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de 

Comisia de burse. 

Art. 110 Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare / comitet părinţi criteriile şi modalităţile 

vor fi stabilite de organismul care acordă premierea, la recomandarea Consiliului de Administraţie. 

(1)Se acorda premii la recomandarea cadrelor didactice, a Consiliului profesoral. 

(2)Pentru medii egale se acordă acelaşi premiu. 

Art. 111  (1) Copiii/tinerii    cu  cerințe  educaționale   speciale,  integrați   în  învățământul de  

masa,  au aceleasi drepturi  ca și ceilalți elevi. 



(2) Elevii cu cerințe  educaționale      speciale,  integrati  in învățământul   de masa,  pot beneficia 

de suport  educational  prin  cadre  didactice  de sprijin  si itinerante,   conform  legislatiei  in 

vigoare; 

      (3) Elevii cu cerințe  educaționale  speciale  sau  alte tipuri   de cerințe  educaționale, stabilite 

prin  ordin  al ministrului   Educației   Naționale  si Cercetarii  Stiintifice,  au dreptul   sa fie 

scolarizați în  unități   de  învățământ    de  masa,  special  și  special  integrat   pentru   toate 

nivelurile  de învățămât,  diferentiat,  în funcție de tipul și gradul de deficiență; 

      (4) În funcție de tipul și de gradul de deficiență,   elevii cu cerințe educaționale speciale  au 

dreptul  de a dobandi  calificari profesionale  corespunzatoare; 

Art. 112 Dreptul de asociere și de exprimare 

(1)  dreptul   de  a  participa   la  sedintele   Consiliului   Elevilor,  in  conditiile   prevazute   de 

prezentul  statut; 

(2) dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti,   rara nicio limitare  sau  influentare   din 

partea  personalului   didactic sau administrativ; 

(3)   dreptul  de a publica  reviste,  ziare, brosuri  si alte materiale   informative,  precum  si de 

a le distribui  elevilor din unitatea  de învățământ   preuniversitar, rara obligatia  unitatii de 

învățământ   de a publica  materialele.   Este interzisa publicarea si distribuirea   de materiale 

care aduc atingere securitatii nationale,   ordinii   publice, drepturilor și libertăților cetățenești, 

constituie   atacuri  xenofobe, denigratoare   sau discriminatorii. 

Art.113 Drepturi sociale 

(1) Elevii beneficiază de urmatoarele drepturi sociale: 

a)  dreptul   de a beneficia  de tarif  redus  cu 50% pentru   transportul   local in  comun,  de      

suprafata,  naval si subteran,   precum  si pentru  transportul   intern  auto, feroviar,  naval si 

fluvial, pe tot parcursul  anului  calendaristic. 

b)  dreptul  de a beneficia  de gratuitate   pentru  toate  categoriile  de transport   mention ate 

la  alin  (1),  litera   a),    pentru   elevii  orfani,   elevii  cu  cerinte   educationale   speciale, 

precum  si cei pentru  care s-a stabilit  o masura  de protectie  speciala, in conditiile  legii, sau 

tutela,  In conformitate   cu prevederile  legale in vigoare; 

 

2.3.  Reprezentarea elevilor 

Art. 114  În vederea  reprezentarii   drepturilor  si intereselor  elevilor, aceștia se pot asocia în 

• consiliul elevilor 

• asociațiile reprezentative ale elevilor 

Art. 115 Modul de apărare a intereselor  

a) participarea   reprezentantilor    elevilor  in  organismele,   foruri,  consilii,  comisii  si alte 

organisme  si structuri   asociative  care au impact asupra  sistemului  educational; 

b)  participarea   reprezentantilor    elevilor  alesi în organismele   administrative    si forurile 

decizionale   sau  consultative   din  cadrul  unitatii   de invământt   liceal  si profesional; 

 c) participarea    reprezentantului  elevilor  in  Consiliul  de Administratie    al unitatii   de    

învățământ, 

conform legii; 

 d)  depunerea   de memorandumuri,    petitii,  plangeri,  solicitari  sau altele asemenea,   dupa  caz; 



 e)  transmiterea     de  comunicate    de  presa,   luari   publice   de  pozitie  si  alte  forme   de  

comunicare  publica; 

 f) alte  modalitati    de  exprimare   a  doleantelor,    drepturilor    si  pozitiei   reprezentatilor      

elevilor, inclusiv  organizarea  de actiuni  de protest,  cu respectarea   normelor  legale în           

vigoare.  

Art. 116  Se consideră  reprezentanti   ai elevilor urmatorii: 

a)  președintele   și vicepreședinții   Consiliului Școlar al Elevilor; 

b)  reprezentanții elevilor în  Birourile Executive ale Consiliului Judetean  al Elevilor/ Consiliul 

National  al Elevilor  și în  structurile   de conducere   ale asociatiilor reprezentative ale elevilor 

legal constituite, ce au prevazut în Statut scopul reprezentarii elevilor; 

c)   reprezentantul elevilor în Consiliul de Administratie; 

d)  reprezentanții elevilor în comisiile unității de  învățământ, inspectoratelor școlare, autoritatilor 

locale sau centrale. 

Art. 117 Elevii reprezentanți   au următoarele   drepturi: 

a)  de a avea acces la activitățile  desfășurate   de către  organismele în cadrul  cărora  este 

reprezentant și informațiile   ce vizează activitatea  acestora,  în conditile  legii; 

b)  de a folosi baza materială  a unității  de învățământ,   în conformitate   cu indatoririle   ce îi  

revin din calitate a de reprezentant; 

c) de   a  li  se  reprograma    evaluarile    periodice,    daca   acestea   s-au   suprapus    peste 

activitatile  aferente  calitatii  de elev reprezentant; 

d) de a i se motiva  absențele  în baza unor  documente  justificative, care atesta prezența elevului  

reprezentant la activitățile  derulate  prin prisma  calității  și care sunt  semnate de 

președintele/directorul  comisiei structurii  la care elevul reprezentant a participat. 

Art. 118 Elevii reprezentanți au urmatoarele   indatoriri: 

a)  de a respecta  prevederile  cuprinse  în statut elevului; 

b)  de a reprezenta  interesele  elevilor, fără a fi influențați  de factori politici; 

      c) de a reprezenta   interesele   tuturor   elevilor,  indiferent   de nationalitate, sex, religie, convingeri 

politice,  orientare  sexuală  și alte criterii  discriminatorii; 

d) de a informa elevii  cu privire  la  activitățile  întreprinse și deciziile luate și  de a asigura   

diseminarea informațiilor în timp util; 

      e) de  a  participa   la  activitatile   care  decurg  din  poziția  pe  care  o  detin, conform prevederilor 

legale; 

f)  de  a răspunde   oricarui  elev pe care il reprezinta   atunci  cand ii este  semnalata   o problema  

care tine de atributiile   ce ii revin din calitatea  de elev reprezentat; 

g) de a pastra  periodic  dialogul  cu elevii pe care ii reprezinta   prin  publicarea   datelor de contact  

pe  site-ul  unitatii   de  învățământ    sau  pe  diverse  panouri   de  afisaj  din unitatea  de învatamant, 

h)  de a fi informati  periodic  referitor  la subiectele  relevante  care  sunt  in  dezbatere, publicarea  

deciziilor  care privesc  elevii, precum  si alte informatii  de interes. 

2.4. Consiliul școlar al elevilor  

Art. 119  Reprezentarea  elevilor in  Consiliul Scolar al Elevilor 



a) Fiecare clasă iși va alege reprezentantul în consiliul elevilor,  o data  pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor  fi singurii   responsabili   de alegerea 

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea 

deciziei elevilor. 

b) În fiecare unitate de învățământ   de stat, particular si confesional se constituie   consiliul 

școlar al elevilor, format  din reprezentanții   elevilor din fiecare clasa. 

Art.  120 Mod  de organizare 

a) Consiliul Școlar al Elevilor este structură   consultativă   și reprezintă interesele elevilor 

din învățământul preuniversitar,   la nivelul unității de învățământ. 

b)  Prin Consiliul Școlar al Elevilor, elevii iși exprimă opinia în legatură  cu problemele  care 

îi afectează în mod direct. 

c)  Consiliul  Școlar  al Elevilor  funcționează  in  baza  unui  regulament   propriu,   adaptat   

la specificul  si nevoile  școlii,  elaborat  pe baza unui  regulament-cadru    stabilit  de Consiliul 

Național  al Elevilor. 

d)  Consiliul  profesoral   al unității   de învățământ    desemnează   un  cadru  didactic   care  

va asigura  o comunicare   eficientă  intre  corpul  profesoral  si consiliul  elevilor. Acesta  nu 

se va implica in luarea  deciziilor  Consiliului  Școlar al Elevilor. 

e)  Conducerea unității  de învățământ  sprijină activitatea  Consiliului  Școlar al Elevilor, prin 

punerea  la dispoziție  a logisticii  necesare  desfașurării   activității  acestuia  și a unui  spațiu 

pentru   întrunirea    Biroului   Executiv  și  a  Adunării   Generale   a  respectivului    Consiliu 

Școlar  al   Elevilor.  Fondurile   aferente  desfașurării   activităților   specifice  se asigură din 

finanțarea   suplimentară,fără a afecta derularea  activităților  educaționale. 

Art. 121 Atribuțiile Consiliului Școlar al Elevilor 

Consiliul  elevilor are urmatoarele   atributii: 

a)  reprezintă      interesele      elevilor     si    transmite  Consiliului     de     Administrație, 

directorului/  directorului   adjunct  și consiliului  profesoral  punctul  de vedere  al elevilor 

referitor  la problemele  de interes  pentru  aceștia; 

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

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

conducerea  unității  de învățământ despre  acestea  si propunând   soluții; 

d)  sprijină comunicarea  intre  elevi si cadre didactice; 

e)  dezbate propunerile   elevilor din școală si elaborează proiecte; 

f)   poate iniția  activități  extrașcolare,  evenimente  culturale,  concursuri,  excursii  etc; 

g)  poate organiza   acțiuni   de  strângere   de  fonduri   pentru   copiii  eu  nevoi   speciale/ 

provenind  din medii dezavantajate,   pe probleme  de mediu si altele asemenea; 

h)  poate sprijini  proiectele   si programele   educative  in  care  este  implicată   unitatea   de 

învățământ preuniversitar; 

i)  propune modalități  pentru  a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 

j)  dezbate  proiectul    Regulamentului     de   organizare    și   funcționare     a   unității    de 

 învățământ; 



k)  organizează alegeri pentru  funcțiile  de președinte,   vicepreședinte,   secretar,  la termen 

sau in cazul în care posturile  sunt vacante; 

l) desemnează   un membru  observator  pentru  Consiliul de Administrație,   conform  legii; 

m) organizează   alegerile   pentru   elevul  reprezentant    cu  drept   de  vot  in  Consiliul  de 

Administrație; 

n)  deleaga   reprezentanți,    prin  decizia  președintelui    Consiliului   Școlar  al  Elevilor,  în 

Comisia  de  Evaluare și Asigurare  a  Calității, Comisia  de Prevenire   si Combatere   a 

Violenței  și orice altă comisie  din care reprezentanții   elevilor face parte,  conform  legii; 

o)  Consiliul  Școlar al Elevilor va completa  o secțiune  din raportul  activităților  educative 

extrașcolare  la nivelul unității  de învățământ,   in care va preciza  opinia elevilor față de 

activitățile  educative  extrașcolare  realizate. 

Art. 122 Adunarea    Generală   a Consiliului   Școlar   al Elevilor 

1)  Forul    decizional    al   Consiliului    Școlar    al   Elevilor    din   unitatea     de   invățământ 

preuniversitar   este Adunarea  Generală, 

2) Adunarea    Generală    a   Consiliului    Școlar   al   Elevilor   din   unitatea    de   invățământ 

preuniversitar este formată din reprezentații   claselor.  

3) Consiliul  elevilor din unitatea  de învățământ   preuniversitar   are urmatoarea   structură: 

a)  Președinte; 

b)  Vicepreședinte/vicepreședinți, in funcție  de numărul  de elevi din școală; 

c)  Secretar; 

d)  Membri:  reprezentanții   claselor. 

4) Președintele,   vicepreședintele/vicepreședintii și secretarul  formează Biroul Executiv. 

Art. 123 Președintele     Consiliului   Școlar   al Elevilor 

1)  Elevii din  unitatea   de învătământ   preuniversitar   aleg prin  vot  universal,   secret  si 

liber exprimat  Biroul Executiv a1 Consiliului  Școlar al Elevilor. 

2) Președintele Consiliului Scolar al Elevilor participă, la sedintele Consiliului  de Administrație   

al unității  de învățământ. 

3)  Consiliul  Școlar  al Elevilor desmnează un  elev din învățământul   profesional,  liceal sau 

postliceal ce va activa in Comisia de Evaluare  și Asigurare  a Calității. 

4)  Președintele   Consiliului  Școlar al Elevilor din unitatea   de învățământ preuniversitar   are 

următoarele atribuții: 

a)  colaborează  cu responsabilii   departamentelor    Consiliului  Școlar al Elevilor; 

b)  conduce întrunirile   Consiliului  Școlar al Elevilor din unitatea  de învățământ; 

c)  este  purtătorul   de cuvânt  al Consiliului  Școlar al Elevilor din unitatea  de învățământ 

preuniversitar; 

d)  asigură  desfășurarea   discuțiilor  într-un  spirit  de corectitudine,   precum  și respectarea 

ordinii  si a libertății  de exprimare; 

e)  propune  excluderea  unui  membru,în cadrul  Biroului Executiv și a Adunării  Generale, 

dacă acesta  nu își respectă  atribuțiile   sau nu respectă  regulamentul   de funcționare   al 

consiliului; 

Art. 124 Vicepreședintele      Consiliului   Școlar   al Elevilor 



1) Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământul  preuniversitar 

are urmatoarele   atribuții:  

a)  monitorizează   activitatea  departamentelor; 

b)  preia  atribuțiile  și responsabilitățile   președintelui   in absența  acestuia,  prin delegație; 

c)  elaborează  programul  de activități  al consiliului; 

2) Mandatul   vicepreședintelui    Consiliului Școlar al Elevilor  este  de 2  ani.  După  un  an 

de mandat,  vicepreședintele   își prezintă  raportul   de activitate  în cadrul  Adunării  Generale. 

Dacă raportul   de  activitate  este  respins   cu votul  majorității   absolute,  vicepreședintele 

este demis  din funcție. 

3) În unitățile  de învățământ ,   cu predare  î n  limba  română,  in care exista  si clase/sectii   

cu predare în  limbile  minoritatilor    nationale   sau  in  unitatile   de  învățământ    în  limbile 

minorităților nationale,  în care functioneaza   si clase/sectii   cu predare  în limba română, in  

Consiliul  Scolar al Elevilor este cooptat,  in functia  de vicepresedinte,   un reprezentant  al 

claselor  cu predare  in limba  minoritatilor   nationale,  respeetiv  al claselor eu predare  in 

limba romana,  dupa  caz. 

Art. 125 Secretarul Consiliului Scolar  al Elevilor 

1) Secretarul Consiliului Scolar  al Elevilor  din  unitatea   de învățământ   preuniversitar    are 

urmatoarele   atributii: 

      a)  intocmeste   procesul-verbal   al intrunirilor    Consiliului  Scolar al Elevilor  din  unitatea 

de învățământ   preuniversitar; 

b)  noteaza  toate propunerile   avansate  de Consiliului  Scolar al Elevilor. 

      2) Mandatul   secretarului    Consiliului   elevilor   este   de  2  ani.   Dupa   un   an  de  

mandat, secretarul își prezintă  raportul  de activitate  în cadrul  Adunarii  Generale.  Dacă 

raportul de activitate  este respins  cu votul majoritatii   absolute,  secretarul  este demis din 

functie. 

Art. 126 Întrunirile   Consiliului Scolar  al Elevilor 

a)Intrunirile    Consiliului  Scolar  al Elevilor  din  unitatea   de învățământ    preuniversitar    se 

vor desfasura  de cate ori este cazul, fiind prezidate  de presedinte. 

Art. 127 Membrii Consiliului Școlar  al Elevilor 

1) Consiliului    Școlar   al   Elevilor   din   unitatea    de   învatamant     preuniversitar     are   

in componență  departamentele   prevazute  în propriul  regulament. 

     2) Membrii  trebuie  sa respecte  regulile  adoptate   de catre  Consiliul  Scolar al Elevilor  si 

sa  asigure  apliearea  hotararilor   luate  in  randul  elevilor.  Prezenta  membrilor   la activitatile 

Consiliului  Scolar al Elevilor din unitatea   de învățământ   preuniversitar   este  obligatorie. 

Membrii  Consiliului  Școlar  al Elevilor  din  unitatea   de învățământ   preuniversitar    care 

inregistreaza   trei absente  nemotivate  consecutive  vor fi inlocuiti  din aceste functii. 

3) Membrii Consiliului   Școlar  al  Elevilor  din  unitatea   de  învățământ    preuniversitar    au 

datoria   de  a  prezenta    Consiliului   de  Administratie,    respectiv   consiliului   profesoral, 

problemele  specifice  proeesului   instructiv  - educativ  eu care se confrunta   colectivele  de 

elevi. 



      4) Tematica   discutiilor   va avea  ca  obiectiv  efieientizarea   derularii   proeesului   instructiv   

- edueativ,  imbunatatirea   conditiilor  de studiu  ale elevilor si organizarea  unor  activitati  cu 

caracter   extrascolar  de larg interes  pentru   elevi, activitati  care sunt,  ca desfasurare,   de 

cornpetenta  unitatii  de învățământ. 

      5) Fiecare  membru  al Consiliului  Scolar al Elevilor are dreptul  de a vota sau de a se 

abtine de la vot. Votul poate  fi secret  sau deschis. 

 

Art. 128 (1) Consiliul Școlar al elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 

2 săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 1 reprezentant.  

(2) Consiliul Școlar al elevilor este condus de un birou, format din preşedinte, 1vicepreşedinte, 

secretar, membri. 

(3) Consiliul Școlar al elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind 

îmbunătăţirea: 

a) activităţii didactice; 

b) activităţilor extracurriculare; 

c) disciplinei şi frecvenţei; 

d) relaţiilor elev – profesor, elev – elev; 

e) relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ; 

f) integrării socio – profesionale 

g) activităţilor din timpul liber  

(4) Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al scolii 

care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul Școlar al 

elevilor, celor interesaţi. Daca preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă 

Consiliului de Administraţie problemele şi masurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat 

după un semestru şcolar. 

(5) Consiliul Școlar al elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de 

birou şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie 

Consiliului de Administraţie al şcolii. Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi 

coordonată de consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. La întrunirile 

Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ. 

(6) Consiliul Școlar al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul 

şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.   

(7) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili 

legătura între corpul profesoral şi Consiliul Școlar al elevilor.  

 Art. 129 Consiliul Școlar al elevilor are următoarele atribuţii:   

 a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului 

adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes 

pentru aceştia;   

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;   

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

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;   

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;   



e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;   

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;   

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 

mediu şi altele asemenea;   

h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ;   

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;   

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ;   

l) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul 

în care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile.   

 

2.5. Responsabilităţile elevilor 

Art. 130 (1) Elevii au obligaţia să respecte prevederile din Regulamentul de organiz. Și funcționare 

a unităţilor şcolare, cu următoarele precizări: 

a) La toate activităţile extraşcolare desfăşurate de şcoală, elevii au obligaţia să aibă o ţinută 

vestimentară decentă şi îngrijită, conform cerinţelor organizatorilor. 

b) Elevilor le este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri în incinta scolii şi în 

afara ei, comportamentul indecent; elevii care nu respectă această decizie vor fi sancţionaţi conform 

Regulamentului Intern sau prin prestarea de munca de igienizare a spatiului scolar. 

c) Elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul din poziţia în picioare, 

acordarea priorităţii de trecere) profesorilor, personalului şcolii, părintilor. 

d) Elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat şi a-l prezenta la cererea 

profesorilor. De asemenea au obligaţia de a purta semnul distinctiv la loc vizibil; accesul zilnic la 

cursuri se va face pe baza carnetului de note vizat. 

e) Elevii nu au voie sa părăsească în timpul programului curtea scolii fără învoire din partea 

profesorului diriginte/profesor de servici, avizată de director. 

f) Elevii vor avea o ţinuta decenta (fără bluze prea decoltate sau transparente, bustiere, machiaj 

excesiv, cu fuste cu o lungime decenta, nu vor purta pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi). 

g) Sunt interzise, de asemenea, purtarea unor obiecte vestimentare care conţin mesaje sataniste, 

erotice, antisociale, etc.; machiajele excesive, vopsirea părului în culori stridente, precum şi 

purtarea unor bijuterii inadecvate instituţiei. 

h) Este interzisă orice manifestare care deranjează desfăşurarea orelor (ex. casetofoane, telefoane 

mobile deschise, convorbirile telefonice, filmările fără acordul cadrelor didactice, etc.). Şcoala nu 

asigură securitatea telefoanelor mobile sau altor obiecte personale ale elevilor, decât în cazul în 

care acestea au fost predate unor salariaţi ai scolii spre păstrare. 

(2)Vor fi de asemenea sancţionate distrugerea de mobilier şcolar, distrugerea sau furtul oricăror 

dispozitive şi materiale aflate in dotarea laboratoarelor şcolare, modificarea configuraţiei 

calculatoarelor fără aprobarea expresa a profesorilor, virusarea calculatoarelor prin introducerea de 

dischete sau cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului, accesarea de pe 

calculatoarele scolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen sau care promovează 

violenta, consumul de droguri, alcool, etc. 



 

2.6. Sancţiuni 

Art. 131 Sancţiunile sunt cele prevăzute in Regulamentul unităţilor şcolare.  

(1) Profesorii diriginţi vor informa în scris familia şi vor stabili pe cale amiabilă modul de finalizare 

a sancţunii în interesul instituţiei şi a recuperării pagubelor. 

Art. 132 (1) Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către profesorul diriginte al 

clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 2 exemplare: unul la diriginte 

şi unul părintelui.  

Art. 133. Sunt considerate abateri disciplinare: 

a) nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Învăţământ 

Preuniversitar de Stat; 

b) furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii; 

c) încercarea de a sustrage colegii, de la activităţi şcolare şi extraşcolare, prin orice fel de acţiuni; 

d) introducerea în şcoală a unor persoane străine şcolii; 

e) implicarea unor persoane străine de colectivul clasei în rezolvarea eventualelor neînţelegeri; 

f) agresiunile fizice, verbale şi non-verbale împotriva vreunei persoane, altercaţiile dintre elevi sau 

reglările de conturi;  

g) ieşirea sau intrarea din/în incinta şcolii prin sau peste garduri, peste conducta de gaze marcată 

cu culoarea galbenă, căţăratul pe ziduri, ieşirea sau intrarea pe ferestrele încăperilor, jocul cu 

mingea în spaţiile de instruire sau pe holuri, lovirea pereţilor interiori si exteriori cu mingea sau cu 

alte obiecte care ar pricinui deteriorarea lor; 

Profesorii de serviciu sau diriginţii vor încheia procese verbale cu prelucrarea elevilor şi vor aduce 

la cunoştinţă părinţilor pericolele la care se expun elevii. 

h) folosirea telefonului mobil, a aparaturii audio-video în timpul orelor; 

i) machiajul, vopsitul strident şi accesoriile ostentative; 

Art. 134 Sunt considerate abateri disciplinare grave conform Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat.  

a) deţinerea şi consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, a drogurilor, 

ţigărilor, băuturilor alcoolice sau altor substanţe care pot afecta fizic şi psihic; participarea la jocuri 

de noroc;  

b) introducerea, în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de arme, substanţe explozibile, 

toxice, obiecte contondente, s.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică; 

c) posesia şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic. 

Art. 135 Deţinerea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în contextul activităţilor extraşcolare a 

ţigărilor, băuturilor alcoolice, precum şi deţinerea şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / 

pornografic se sancţionează cu scăderea notei la purtare. 

 

3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Art. 136 Reglementarea atribuţiilor personalului didactic auxiliar, este dată de legislaţia în vigoare 

şi de fişa postului.  



Art. 137 (1) Compartimentul secretariat: atribuţiile sunt cele reglementate în titlul 6, cap. 1, art. 93 

din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat.  

(2) Conform fişei postului secretariatul are în unitate următoarele atribuţii: 

• asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

• întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 

• întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a 

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către 

consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ; 

• înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, 

organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind 

mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administrație; 

• înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 

acordă elevilor, potrivit legii; 

• rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, 

ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate 

în fișa postului; 

• completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor 

și a statelor de funcții pentru personalul unității; 

• procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale; 

• selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 

prin ordin al ministrului educației naționale; 

• păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie 

emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, 

deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin 

ordinul ministrului educației naționale; 

• întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 

• asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

• întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de 

învățământ; 

• întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ; 

• calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

• gestionarea corespondenței unității de învățământ; 



• întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

• păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, 

din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități 

competente în soluționarea problemelor specifice; 

• rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor 

directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

Art. 138 

• Secretarul șef/secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica 

de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia. 

• Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor in perioada 

vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

• În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, 

cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror 

acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 

Art. 139 Serviciul de contabilitate: atribuţiile sunt cele reglementate în titlul VI, cap. 2, art. 96 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi 

Particular. 

Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

• desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare; 

• gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație; 

• întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în 

vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

• informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la 

execuția bugetară; 

• organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 

• consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității 

de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

• efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte 

ori consiliul de administrație consideră necesar; 

• întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 

• îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 

• implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 



• avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul unității; 

• asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 

• întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

• exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de 

administrație. 

Art. 140 

• Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu 

respectarea legislației în vigoare 

• Activitatea financiară a unităților de învățământ se desfășoară pe baza bugetelor proprii 

care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanțare - de bază, 

complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, 

sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare. 

Art. 141 

Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și consiliile de administrație 

ale unităților de învățământ actualizează și definitivează programele anuale de achiziții publice, 

stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de 

cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 142 Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare. 

Art. 143 

• Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este 

alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ. 

• Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

Art. 144 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

• gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 

• realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității 

de învățământ; 

• asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale; 

• realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ; 

• recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității 

de învățământ; 

• înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la 

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 

compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 



• ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 

corespunzătoare; 

• punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia 

securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

• întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 

documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 

• întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor 

de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice; 

• alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 145 

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Art. 146 

• Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin 

decizia directorului. 

• Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director la propunerea motivată 

a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

Art. 147 

• Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către 

consiliul de administrație. 

• Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului 

juridic al proprietății private. 

Art. 148 

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților 

de învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

 

      Biblioteci şcolare/Centre de documentare şi informare 

 

Art. 149 Bibliotecarul - atribuţiile sunt cele reglementate în titlul 6, cap. 4, art. 106 alin.6 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi 

Particular; 

Art. 150 

• În unitățile de învățământ se organizează și funcționează biblioteci școlare sau centre de 

documentare și informare, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor 

școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației 

naționale. 



• Biblioteca școlară se înființează prin decizia directorului unității de învățământ în baza 

hotărârii consiliului de administrație. Biblioteca școlară se poate reorganiza și integra în centrul 

de documentare și informare, fiind interzisă desființarea acesteia. 

• Centrele de documentare și informare se pot înființa și funcționa în orice unitate de 

învățământ din învățământul de stat, particular și confesional. 

• Centrele de documentare și informare se înființează prin decizia directorului Casei Corpului 

Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale, la propunerea consiliului 

de administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratelor școlare. 

• Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul 

documentarist, cât și bibliotecarul școlar. 

• Bibliotecarul școlar și profesorul documentarist sunt angajați în condițiile prevăzute de lege 

și se subordonează directorului unității de învățământ. 

• În conformitate cu prevederile legale, în unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit 

al elevilor și al cadrelor didactice la Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-

learning înființată de Ministerul Educației Naționale. 

• Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitățile de învățământ, pentru a 

acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar ori pentru cei care, nu pot 

frecventa temporar școala, din motive de sănătate. 

Art. 151 Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 

Art. 152 Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a scolii. 

4. PERSONAL NEDIDACTIC 

Art. 153 Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului. 

Art. 154 Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în 

subordine şi de cel al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea 

eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia personalului ce are în custodie materialele 

respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa. 

Art. 155 Recuperarea / remedierea pagubelor materiale a obiectelor, de orice fel, aflate în 

patrimoniul şcolii se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Intern. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele respective sau din 

a cărui culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat material şi administrativ. 

Art. 156 Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a 

daunelor, cu sancţionarea disciplinară a personalului ce are în custodie materialele respective şi cu 

anunţarea poliţiei. 

Art. 157 Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 

Art. 158 Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a scolii. 

 

5. SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI ANGAJAT 



5.1. Raspunderea disciplinara 

Art. 159 Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 264 din Codul Muncii 

(Legea 53/2003) oricare dintre situaţiile următoare: 

(1) Personal didactic şi didactic auxiliar: 

a) Întârzierile repetate de la program; 

b) Absentarea nemotivată în două zile consecutiv; 

c) Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive de la Consiliul profesoral; 

d) Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale comisiilor metodice şi ale altor comisii 

de lucru constituite la nivelul şcolii; 

e) Neefectuarea serviciului pe şcoală; 

f) Nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

g) Orice complicitate cu elevii în vederea neefectuării orelor de curs (chiul organizat); 

h) Generarea de discuţii cu elevii referitoare la aspecte ale vieţii private ale personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

(2) Personal nedidactic:  

a) Întârzierile repetate de la program; 

b) Absentarea nemotivată în două zile consecutiv; 

c) Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului; 

d) Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice; 

e) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului; 

f) Refuzul de a răspunde solicitării cadrelor didactice; 

g) Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite. 

Art. 160 Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi Codul Muncii, mai 

puţin nota observatorie care este o sancţiune internă. 

 

6. PĂRINŢII  

Art. 161 La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia 

de a desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi 

pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 

3 membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă și 2 membri. Adunările generale ale 

părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului). 

Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau 

dirigintelui. 

Art. 162 Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte semestrial, în prima lună a 

semestrului. În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de director, se alege 

Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Art. 163 Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentantul părinţilor în 

Consiliul de Administraţie al scolii. 

Art. 164 Activitatea Consiliului de părinţi se consemnează într-un registru special. 

Art. 165 Parinții, tutorii sau susținătorii legali încheie cu unitatea de învățământ în momentul 

însrierii în ciclul inferior al liceului contract educațional . 



 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor.   

(2) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în 

vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitareai degradării stării de sănătate 

a celorlalţi elevi din unitatea de învăţământ.   

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să 

ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată şi 

semnătură.   

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.    

Art. 166 Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei  

materiale; 

b) sprijină diriginţii în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi 

orientarea socio – profesională a elevilor; 

c) conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice; 

d) sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare; 

e) au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu; 

f) atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine 

programe de modernizare a bazei materiale din Scoală; 

g) pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute in oferta scolii daca sunt in concordanta 

cu proiectul de dezvoltare instituţionala al scolii şi cu cererile „pieţei” pana in luna martie a fiecărui 

an; 

Art. 167 Părinţii nu au dreptul să intre pe teritoriul scolii în scopul agresării elevilor. Pentru evitarea 

unor situaţii conflictuale, părinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone 

părinţii au acces numai la cererea profesorului diriginte/învăţător sau conducerii scolii. 

 

 

CAPITOLUL V 

RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII ŞI CU PUBLICUL 

Art. 168 Școala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii  

guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu comunitatea locală, 

organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorul sau profesori desemnaţi. 

Art. 169 Directorul planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, program de audienţe şi 

relaţii cu publicul. 

Art. 170 Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieşiri. Sesizările şi 

reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în 

consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de 30 de zile. 

 



 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 171 Aplicarea statutului  elevului 

a) Unitățile de învățământ asigura respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul 

tuturor organismelor interne a cadrelor didactice si elevilor. 

Art. 172 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral. 

Art. 173 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se 

anulează. 

Art. 174 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau 

nedidactic al scolii, pentru elevi şi părinţii acestora. 

Art. 175 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior ori de câte 

ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu 

consultarea organizaţiei sindicale din cadrul scolii. Modificările şi/sau completările ulterioare vor 

fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare. 

  

  


