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I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.  
Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi”, 
elaborat de Comisia pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcţionare a Colegiului 
Tehnic „Constantin Brâncușî”, dezbătut consiliul profesoral (la care participă cu drept de vot și 
personalul didactic auxiliar și nedidactic) a fost întocmit pe baza următoarelor norme legale: 
 Constituţia României; 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul nr. 5115/2014, emis de M.E.N., publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 
13/01/2015; 

 Legea 272/2004 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor copilului; 
 Legea nr. 35 publicată în Monitorul Oficial al României nr.165/08.03.2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ; 
 Dispoziţiile obligatorii, prevăzute la Art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicat cu modificările și completările ulterioare; 
 Contractele colective de muncă, aplicabile;  
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 
 OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 
 
Art. 2. 
(1) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de 

predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de 
învăţământ. 

(2) De asemenea, regulamentul colegiului se aplică şi în activităţi extraşcolare organizate de şcoală 
dar desfăşurate în afara şcolii, cum ar fi baluri, excursii, spectacole, manifestaţii, etc. 

 
Art. 3.  
În incinta unităţii de învăţământ 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. 4. 
(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi 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 MECȘ. 
(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 la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea 

directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general. 
(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 de învăţământ. 

 
Art. 6.  
Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea în Registrul de 
evidenţă a persoanelor străine care intră în şcoală. Este strict interzis accesul în şcoală a 
persoanelor în stare de ebrietate. 
 
Art. 7. 
Secretariatul îşi desfăşoară programul cu publicul zilnic, între orele 12:00– 16:00. 
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II. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. 
STRUCTURI ORGANIZATORICE 

Art. 8 
(1) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de 

director și, după caz, de directorul adjunct. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după 

caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul 
reprezentativ al părinţilor, consiliul școlar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, 
precum și cu reprezentanţii agenţilor economici, implicaţi în susţinerea învăţământului 
profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 

(3) Consultanţa și asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea 
directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 

 
II.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 
Art. 9. 
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 
(2) Consiliul de administraţie se organizează și funcţionează conform metodologiei-cadru de 

organizare și funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată 
prin ordinul ministrului educaţiei naţionale. 

(3) Consiliul de administraţie are în componenţă 9 membri: 
 1 director; 
 1 director adjunct; 
 2 cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale, alese prin vot 

secret din rândul cadrelor didactice titulare; 
 2 reprezentanţi ai Consiliului local; 
 1 reprezentant al Primarului; 
 2 reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al părinţilor. 

(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi când este cazul. 
(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat este președintele consiliului de administraţie. 
 

Art. 10 
(1) La ședinţele consiliului de administraţie participă, de drept, reprezentantul organizaţiei 

sindicale, cu statut de observator. 
(2) Președintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul organizaţiei 

sindicale din unitatea de învăţământ la toate ședinţele consiliului de administraţie. Membrii 
consiliului de administraţie, observatorii și invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte 
de începerea ședinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi 
discutate. În cazul ședinţelor 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: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

(3) La ședinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele 
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de 
observator. 

 
Art. 11. 
(1) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

a) Asigură respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ale actelor normative 
emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi ale deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bihor 

b) Elaborează strategia educaţională pe termen scurt; 
c) Elaborează, împreună cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale; 
d) Stabileşte calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor şefilor 

catedrelor/comisiilor metodice; 
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e) Stabileşte perioadele concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise ale 
personalului unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării 
sindicatelor; stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de 
învăţământ; 

f) Controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

g) Aprobă acordarea burselor şcolare conform legislaţiei în vigoare la propunerea comisiei 
pentru burse; 

h) Analizează şi propune spre aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor proiectul 
planului anual de venituri şi cheltuieli întocmit de director şi contabilul şef, pe baza 
solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale; 

i) Hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare conform 
legislaţiei în vigoare. 

j) Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe 
baza delegării de sarcini realizate de director. 

 
II.2 DIRECTORUL 
Art. 12. 
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 

(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice 
titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru 
ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare și a finanţării suplimentare, 
directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii 
administrativ- teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învăţământ. 

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul școlar general. 
(5) Drepturile, obligaţiile și atribuţiile directorului Colegiului Tehnic "Constantin Brâncuşi", Oradea 

sunt cele prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în actele normative elaborate de 
M.E.C.Ș., în dispoziţiile I.Ş.J. BIHOR, precum şi în ROFUIP Art 22-25, în contractul managerial 
încheiat cu I.Ş.J. Bihor, în fişa postului. 

(2) Asigură aplicarea în activitatea şcolii a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, a regulamentelor, 
notificărilor, instrucţiunilor elaborate de M.E.N. şi a dispoziţiilor I.S.J. Bihor. 

(3) Elaborează Proiectul de dezvoltare a şcolii, oferta educaţională a şcolii, Programul managerial 
anual şi semestrial, precum şi analize semestriale ale procesului instructiv-educativ şi ale tuturor 
compartimentelor şcolii. 

(4) Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" Oradea este condus de director şi de director adjunct. În 
activitatea sa, directorul se bazează pe Consiliul profesoral şi Consiliul de Administraţie, fiind 
direct subordonat I.Ş.J. Bihor. 

(5) În conformitate cu Art.28, aliniatul 2 din ROFUIP, directorul are dreptul de a delega o parte din 
atribuţiile sale directorului adjunct prin fişa postului şi prezentul regulament, iar acesta are 
obligaţia de a le îndeplini. 

(6) Directorul are obligaţia de a întocmi fişele postului pentru directorul adjunct şi consilierul 
educativ.  

 
II.3 DIRECTORUL ADJUNCT 
Art. 13. 
(1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educaţional, 

încheiat cu directorul unităţii de învăţământ, și îndeplinește atribuţiile stabilite prin fișa postului, 
anexă la contractul de management educaţional, precum și atribuţiile delegate de director pe 
perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în absenţa acestuia. 
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(3) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. 

(4) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 
motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre 
membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea 
unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 
administraţie al inspectoratului școlar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcţie a 
directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 

(5) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul 
unităţii de învăţământ. 

(6) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, 
conform legii, funcţia de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, 
judeţean sau naţional. 

(7) Directorul adjunct avizează activitatea consilierului pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii. Directorul adjunct 
răspunde în faţa directorului, a Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administraţie şi a 
organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului; 

(8) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de 
învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, 
precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ 
şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia. 

 
II.4 PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Art. 14. 
(1) În unitaea de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de 

conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic. 
(2) Selecţia personalului didactic și a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin 

concurs/ examen, conform normelor specifice. 
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unităţile de 

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 
muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

(4) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(5) Competenţele, responsabilităţile, drepturile și obligaţiile personalului din învăţământul sunt 
cele reglementate de legislaţia în vigoare: 

 Compartimentul secretariat (a se vedea Art. 92-94 RIFUIP)  

 Compartimentul financiar (a se vedea Art. 95-99 RIFUIP)  

 Compartimentul administrativ (a se vedea Art. 100-105 RIFUIP)  

 Biblioteci școlare (a se vedea Art.106 RIFUIP)  

 

II.4.1. Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

1.CONSILIUL PROFESORAL 
Art. 15 
(1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 
(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședinţele Consiliilor profesorale din unităţile de 

învăţământ unde își desfășoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la ședinţele 
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Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului școlar, declară că are 
norma de bază. Absenţa nemotivată de la ședinţele la unitatea la care a declarat că are norma de 
bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al 
membrilor. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 
învăţământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabilește la 
începutul ședinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza 
votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil și inteligibil procesele-
verbale ale ședinţelor consiliului profesoral. 

(7) La ședinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei 
publice locale și ai partenerilor sociali. 

(8) La sfârșitul fiecărei ședinţe a consiliului profesoral, toţi membrii și invitaţii au obligaţia să 
semneze procesul-verbal de ședinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se 
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru 
certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un 
dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședinţă. Registrul și 
dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul 
unităţii de învăţământ. 

 
Art. 16. 
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
1) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 
2) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ; 
3) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile 

personalului didactic; 
4) dezbate, avizează și propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională a școlii; 
5) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, 

precum și eventuale completări sau modificări ale acestora; 
6) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 
7) validează raportul privind situaţia școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare profesor 

diriginte, precum și situaţia școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe și corigenţe; 
8) hotărăște asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 
9) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 
10) validează notele la purtare mai mici decât 7; 
11) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul 

de administraţie; 
12) avizează proiectul planului de școlarizare; 
13) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabilește calificativul anual; 
14) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii și premii, potrivit legii, pe baza 
raportului de autoevaluare a activităţii desfășurate de acesta; 

15) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă și dezvoltare 
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profesională a cadrelor didactice; 
16) propune consiliului de administraţie premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului” 

cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; 
17) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ; 
18) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor școlare sau din 

proprie iniţiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care 
reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de 
completare a acestora; 

19) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 
unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului 
didactic; 

20) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calităţii, în condiţiile legii; 

21) îndeplinește alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în 
vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile; 

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

Art. 17 
Documentele consiliului profesoral sunt: 
a) tematica și graficul ședinţelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- 

verbale. 
 
Art. 18. 
Consiliul profesoral de validare a situaţiei la sfărșitul semestrului și la sfărșitul anului școlar 
(1) Consiliul profesoral validează situaţia școlară a elevilor, pe clase, în ședinţa de încheiere a 

cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, 
menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul și numele elevilor corigenţi, repetenţi, 
amânaţi, exmatriculaţi, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

(2) Situaţia școlară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, 
tutorilor sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către 
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 
zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui 
sau susţinătorului legal, programul de desfășurare a examenelor de corigenţă și perioada de 
încheiere a situaţiei școlare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 
elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu 
excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004, privind protecţia și promovarea drepturilor 
copilului. 
 

2.CONSILIUL CLASEI 
Art. 19. 
(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, 

din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din 
învăţământul postliceal. 

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte.  
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 

situaţia o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor și ai elevilor. 
 

Art. 20. 
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 
(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor și cu așteptările 
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părinţilor; 
(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
(c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei; 
(d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare; 
(e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe școlare înalte. 

 
Art. 21. 
Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
(b) stabilește măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora 

în unitatea de învăţământ preuniversitar și în afara acesteia, propune consiliului profesoral 
validarea mediilor mai mici decât 7,00 și propune recompense pentru elevii cu rezultate 
deosebite; 

(d) participă la întâlniri cu părinţii și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului 
diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

(e) propune profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a 
consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 
 

Art. 22. 
(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 

prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. 
(2) Hotărârile adoptate în ședinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale 

al consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit, în mod 
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale. 

(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 
consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a 
cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare 
consiliului profesoral. 

 
Art. 23. 
Documentele consiliului clasei sunt: 
a) tematica și graficul ședinţelor consiliului clasei; 
b) convocatoarele la ședinţele consiliului clasei; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 
 

3. COMISIILE METODICE 
Art. 24. 
(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 

trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei 

metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei. 
(3) Ședinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice 

consideră că este necesar. Ședinţele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, 
sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul unităţii de 
învăţământ. 

 
Art. 25. 
Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele: 
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a) stabilește modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 
specificului unităţii de învăţământ și nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării 
potenţialului maxim al acestora și atingerii standardelor naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului 
profesoral; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea 
obiectivelor educaţionale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante în procesul de elaborare a proiectării didactice și a 
planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 
f) analizează periodic performanţele școlare ale elevilor; 
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea 

elevilor la disciplina/disciplinele respective; 
h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 
i) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire 

specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare; 
j) organizează activităţi de formare continuă și de cercetare - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
k) implementează standardele de calitate specifice; 
l) realizează și implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice. 
 
Art. 26. 
Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul 

managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 
elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obţinere a performanţelor și planuri 
remediale după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, întocmește și completează 
dosarul catedrei, precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern) ; 

b) stabilește atribuţiile și responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 
atribuţia de responsabilul al comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 
catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 
e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie și a inspectorului școlar de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 
f) are obligaţia de a participa la acţiunile școlare și extrașcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, 

cu acceptul conducerii acesteia; 
g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului; 
h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei 

metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; 
i) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

 

II.4.2. Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

1. COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 
Art. 27. 
(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este un cadru 

didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administraţie. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 

activitatea educativă din școală, iniţiază, organizează și desfășoară activităţi extrașcolare și 
extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu șeful comisiei diriginţilor, cu 
responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe 
școală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu 
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partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia 
formală și non-formală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabilește atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat 
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Art. 28. 
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; 
c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative școlare și extrașcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele 
școlare și Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor și a elevilor. 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenţie și 
prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum și 
programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, pentru educaţie civică, pentru promovarea 
sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și 
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai 
educaţiei; 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, 
situaţia disciplinară a elevilor și situaţia frecvenţei acestora la orele de curs; 

g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele 
acesteia; 

h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 
i) facilitează implicarea părinţilor și a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative; 
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale, desfășurate la 

nivelul unităţii de învăţământ; 
l) îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din internatele școlare; 
m) facilitează pentru elevi vizite de studiu în ţară și în străinătate, vizite desfășurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional. 
 
Art. 29. 
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conţine: 
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extrașcolare; 
b) planul anual și semestrial al activităţii educative extrașcolare; 
c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanţelor 

școlare; 
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extrașcolare; 
e) programe educative de prevenţie și intervenţie; 
f) modalităţi de monitorizare și evaluare a activităţii educative extrașcolare a elevilor; 
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 
h) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 
i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, 

transmise de inspectoratul școlar și MECȘ, privind activitatea educativă extrașcolară. 
 
Art. 30. 
(1) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii de proiecte și programe 
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educative școlare și extrașcolare. 
(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a 
unităţii de învăţământ. 

Conform prevederilor ROFUIP Art 177-182: 
(3) Activităţile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, 

împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile 
elevilor și ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum și cu resursele de care 
dispune unitatea de învăţământ. 

(4) Pentru organizarea activităţilor extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor și a 
altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se 
respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(5)Calendarul activităţilor educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ. 

 

2. PROFESORUL DIRIGINTE 
Art. 31. 
(1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul liceal, profesional și postliceal se 

realizează prin profesorii diriginţi. 
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizaţie, conform legii. 
(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură clasă. 
 

Art. 32. 
(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 
(2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă același 

diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 
(3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ și care predă la clasa respectivă. 
(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică. 
 

Art. 33. 
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului 

didactic învestit cu această responsabilitate. 
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform 

proiectului de dezvoltare instituţională și nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl 
coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 
planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile 
educaţionale ale clasei respective. 

(4) Profesorul diriginte desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere și orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 
programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”; 

b) teme de educaţie pentru sănătate și de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, 
educaţie civică, educaţia și pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie 
antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a 
violenţei etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naţionale, 
precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu 
alte ministere, instituţii și organizaţii. 

(5) Dirigintele desfășoară activităţi educative extrașcolare, activităţi pe care le stabilește după 
consultarea elevilor și a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei și nevoilor identificate 
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pentru colectivul respectiv de elevi. 
(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care 

o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere și 
orientare, în cadrul orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care 
aceste activităţi se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul 
de elevi, un interval orar pentru desfășurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere și 
orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit și destinat acestei activităţi, cu aprobarea 
conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte 
elevilor, părinţilor și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se 
realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în 
condica de prezenţă a cadrelor didactice. 

 
Art. 34. 
(1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinţii, dirigintele 

realizează activităţi de suport educaţional și consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii 
legali. 

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul 
diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea 
situaţiei școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale 
specifice ale acestora. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la 
fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 

 
Art. 35. 
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 
1. organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) ședinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de 

câte ori este cazul; 
d) acţiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 
e) activităţi educative și de consiliere; 
f) activităţi extracurriculare, în școală și în afara acesteia. 

2. monitorizează: 
a) situaţia la învăţătură a elevilor; 
b) frecvenţa la ore a elevilor; 
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competiţiile școlare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor școlare și extrașcolare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat. 
3. colaborează cu: 

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 
specifice activităţilor școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-
educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere și orientare a elevilor 
clasei; 

c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea 
unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative 
referitoare la întreţinerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, 
pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de 
elevi; 

d) comitetul de părinţi al clasei și cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele 
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care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alţi 
parteneri implicaţi în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale 
elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de 
Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR) , în vederea completării și 
actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

4. informează: 
a) elevii și părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului 

de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ; 
b) elevii și părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene și cu privire la 

alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor; 
c) părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia școlară, despre comportamentul elevilor, 

despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, 
precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe 
nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, 
sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei școlare sau repetenţie; 

5. îndeplinește alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate 
cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 

 
Art. 36. 
Profesorul diriginte are și alte atribuţii: 

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, 
tutori sau susţinători legali și de consiliul clasei; 

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament și de Regulamentul de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ; 
d) încheie situaţia școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar, și o consemnează 

în catalog și în carnetul de elev; 
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obţinute de către 

aceștia la învăţătură și purtare; 
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 
g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: 

catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică; 
h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 
i) întocmește calendarul activităţilor educative extrașcolare ale clasei; 
j) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 
II.5. COMISII ŞI COLECTIVE DE LUCRU 
Art. 37. 
La nivelul unităţii de învăţământ se constituie și funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de 
legislaţia în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menţionate în anexa nr. 1 a 
ROFUIP. 
a) Comisiile se constituie prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie. 
b) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de administraţie 

poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la 
ROFUIP. Comisiile se constituie prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de 
administraţie. 

c) Comisiile şi colective de lucru din şcoală îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor 
prevăzute in ROFUIP; membrii comisiilor vor îndeplini sarcinile ce le revin. 
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Art. 38. 
a. Comisia de consiliere şi orientare/diriginţilor și activităţi extrașcolare are următoarele atribuţii: 

a) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 
activităţi extraşcolare; 

b) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia;  
c) Diversifică modalităţile de colaborare cu familia; 
d) Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele ce vizează reforma 

curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare, Descriptori de performanţă) ; 
e) Activează părinţii prin intermediul Comitetului de Părinţi, pentru sprijinirea şcolii în 

activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei acestora, în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

f) Asigură corespondenţa cu părinţii, lectoratele cu părinţii, activitatea cu Comitetul de Părinţi; 
g) Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale; 
h) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc.; 
i) Coordonează activitatea diriginţilor pe baza unui plan managerial anual/semestrial; 
j) Răspunde de munca educativă din cadrul instituţiei, asigurând şi funcţia de consiliere; 
k) Asigură perfecţionarea continuă a muncii educative şi a diriginţilor; 
l) Se întruneşte, de regulă, o dată pe lună. Responsabilul comisiei este consilierul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, răspunzând în faţa consiliului pentru 
activitatea comisiei. Dirginţii prezintă informaţii, rapoarte şi alte materiale în plenul 
şedinţelor; 

m) Poate propune conducerii revocarea unor diriginţi din funcţie. 
 
Art. 39. 
c. Comisia pentru curriculum: 

a) Elaborează proiectul curricular al şcolii (incluzând norme de respectare a metodologiei de 
aplicare a planurilor de învăţământ precum şi măsuri de aplicare a legilor şi a actelor 
normative) ; 

b) Propune oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; 
c) Elaborează criteriile de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor 

orare; 
d) Elaborează programele şi planurile de activitate anuale şi semestriale pe care le supune spre 

aprobare Consiliului Profesoral. 
 
Art. 40. 
b. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: 

a) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează și adoptă propria strategie și 
propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii. 

b) În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional și 
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
profesional și tehnic. 

c) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

d) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe 
analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea școlară. 

e) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: 
 Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea colegiului, în conformitate cu criteriile ARACIP; 
 Elaborează anual un raport de evaluare internă a calităţii în cadrul colegiului. Raportul este 

adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie 
evaluatorului extern. Raportul de evaluare internă a calităţii, întocmit de către comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calităţii, este prezentat spre validare atât consiliului de 
administraţie, cât și consiliului profesoral. 



16 
 

 Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
 Cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 
 
Art. 41. 
c. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul școlar funcţionează conform Strategiei 
cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.  
Componenţa și atribuţiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul școlar 
respectă reglementările naţionale în vigoare, conform ROFUIP Art 72- 75: 

a) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul școlar 
se stabilește prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea și 
aprobarea ei în consiliul de administraţie. 

b) Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenţei în 
mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii școlare privind 
reducerea fenomenului violenţei în mediul școlar. 

c) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul școlar este responsabilă de 
punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune 
pentru creșterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului și prevenirea delincvenţei 
juvenile în incinta și în zonele adiacente unităţilor de învăţământ.  

d) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenţei în mediul școlar: 
 are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii 

poliţiei și ai jandarmeriei pentru a crește siguranţa în unitatea de învăţământ; 
 elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;  
 propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor 

de risc și a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creșterea gradului de siguranţă 
a elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenţei juvenile în incinta și în 
zonele adiacente unităţii de învăţământ; 

 stabilește condiţiile de acces în școală pentru personalul unităţii, elevi și vizitatori, acestea 
fiind incluse în ROFUÎ. 

e) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor și a Consiliului reprezentativ al 
elevilor, Consiliul profesoral din fiecare unitate de învăţământ stabilește pentru elevi cel puţin 
un semn distinctiv, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare. Semnele distinctive vor fi 
comunicate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Oradea sau inspectoratului de poliţie 
judeţean și Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Oradea ori inspectoratului judeţean 
de jandarmi. 

Art. 42. 
d. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalităţii 

a) este constituită prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, 
Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor școlii 
incluzive.  

b) Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, 
o școală în care toţi copiii sunt respectaţi și integraţi fără discriminare și excludere, aspecte 
generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, originea culturală sau 
socio-economică, religie, limba maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa 
la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea și 
combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare 
școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă 
pentru implementarea principiilor școlii incluzive. 

c) Comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali și un reprezentant al elevilor. La ședinţele de lucru ale 
comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, 
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor 
omului. 
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d) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalităţii sunt următoarele: 
 elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în 
unitatea de învăţământ; 

 colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și 
alţi factori interesaţi în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a 
promovării interculturalităţii; 

 propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să 
contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

 elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de 
învăţământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent 
aplicate și să presupună atât sancţiuni, cât și o abordare constructivă; 

 identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluţionare a 
acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului 
profesoral, după caz; 

 prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 
respectarea principiilor școlii incluzive; 

 sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 
 monitorizarea și evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalităţii; 
 elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 
 elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării și la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare 
și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării 
este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfășurate de unitatea de învăţământ; 

e) Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din 
cadrul unităţilor de învăţământ. 

 
Art. 43. 
e.Comisia de control managerial intern constituită, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de administraţie 

a) Comisia de control managerial intern funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ 
managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice și 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările 
ulterioare. 

b) Componenţa, modul de organizare și de lucru și alte elemente privind această comisie se 
stabilesc, în funcţie de complexitatea și de volumul activităţilor din unitatea de învăţământ, de 
către conducătorul acesteia.  

c) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 
d) Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii: 

 asigură coordonarea deciziilor și acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii 
publice; 

 organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul 
în activitatea de coordonare; 

 coordonează și influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul 
raporturilor profesionale; 

 conștientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor și ale acţiunilor lor asupra întregii 
entităţi publice; 

 organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, atât în cadrul 
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compartimentelor, cât și între structurile unităţii de învăţământ. 
 
Art. 44. 
d. Comisia pentru perfecţionare și formare continuă: 

a) Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională; 
b) Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile 

curriculumului naţional; 
c) Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului; 
d) Asigură circulaţia informaţiei între colegiu, ISJ şi CCD privind perfecţionarea cadrelor 

didactice şi cursurile desfăşurate la nivelul CCD sau ISJ. 
 

Art. 45. 
e. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii: 

a) Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării și întocnirii documentelor solicitate; 
b) Asigură programarea corectă a tezelor pe clase pentru a evita aglomerarea elevilor, 
c) Intocmește semestrial procese verbale de monitorizare a notării ritmice, corectitudinii 

completării documentelor școlare. 
 

Art. 46. 
f. Comisia pentru frecvenţă şi combaterea absenteismului și abandonului școlar:  

a) Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse in Planul 
operaţional al Comisiei privind reducerea fenomenelor de abandon și absenteism ; 

b) Informează lunar conducerea privind situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de 
profesorii diriginţi pentru reducerea numărului de absenţe; 

c) Monitorizează împreună cu profesorul diriginte abaterile disciplinare ale elevilor care lipsesc 
de la ore și propune sancţionarea acestora conform prezentului regulament; 

d) Propune Consiliului Profesoral sancţiunile; 
e) Monitorizează centralizarea situaţiei absenţelor în fiecare lună; 
f) Monitorizează evoluţia elevilor care acumulează absenţe și prezintă risc de abandon; 
g) Mediatizează măsurile luate prin reducerea absenteismului și abandonului școlar. 

 
Art. 47. 
g. Comisia de întocmire a orarului și asigurarea serviciului pe şcoală: 

a) Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu Planurile cadru; 
b) Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor; 
c) Întocmeşte orarul, orarele de pregătire practică şi a stagiilor de practică respectând 

principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor. 
d) Întocmeşte, împreună cu diriginţii, graficul serviciului în şcoală al elevilor; 
e) Întocmeşte graficul profesorilor de serviciu în şcoală; 
f) Urmăreşte efectuarea serviciului în şcoală şi completarea registrului de procese verbale 

întocmite cu această ocazie; 
g) Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară. 

 
Art. 48. 
i. Comitetul de sănătate și securitate în muncă: 

(1) Se numeşte de către directorul colegiului, prin decizie şi se supune aprobării consiliului 
profesoral. 

(2) Atribuţiile acestei comisii sunt: 
a) Studiază şi aplică sarcinile ce revin responsabilului cu situaţiile de urgenţă; 
b) Verifică periodic funcţionarea mijloacelor SSM ; 
c) Efectuează pregătirile în domeniul SSM, protecţiei civile, aşa cum sunt ele descrise în 

“dosarul de organizare privind pregătirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, 
aflat la direcţiunea colegiului. 
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Art. 49. 
j. Comisia pentru situaţii de urgenţă: 

a) Stabileşte tematica activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
b) Stabileşte măsurile pentru paza contra incendiilor la nivelul colegiului; 
c) Stabileşte necesarul de materiale necesare pentru organizarea activităţii şi informează 

conducerea colegiului; 
d) Realizează pe bază de proces verbal instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare şi 

nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază în situaţii de urgenţă ; 
e) Stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa 

calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de 
om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.) ;  

f) Prezintă diriginţilor şi profesorilor de discipline tehnice, educaţie fizică, informatică, chimie, 
fizică, biologie normele de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute cu 
elevii pe bază de proces verbal; 

g) Informează cu operativitate conducerea colegiului asupra tuturor neregulilor care pot apărea 
în sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a muncii; 

h) Stabileşte programul de activitate al comisiei. 
 
Art. 50. 
k.Comisia pentru încadrare şi salarizare a personalului şcolii: 

a) Realizează pontajul personalului colegiului (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) ; 
b) Prezintă directorului, lunar, după realizarea pontajului, fişele personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic pentru avizare; 
c) Asigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în grila de salarizare (aplicarea corectă 

şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului colegiului) ; 
d) Întocmeşte şi verifică statele de funcţii şi de salarii; 
e) Listează fluturaşii cu salariul lunar şi îi distribuie angajaţilor colegiului, înaintea datei de 

acordare a drepturilor salariale; 
f) Informează operativ angajaţii colegiului în legătură cu orice modificări intervenite în legislaţia 

privitoare la acordarea drepturilor salariale; 
g) Prezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor lunare de salarizare; 
h) Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor 

de alcătuire şi completare în vigoare; stabileşte programul de activitate al comisiei. 
 
Art. 51. 
l. Comisia de acordarea drepturilor băneşti/materiale elevilor (BURSE ŞCOLARE, BANI DE LICEU, 
RECHIZITE ŞCOLARE, ALOCAŢII, MANUALE, ACHIZIŢIA DE COMPUTERE, DECONTAREA 
ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI)  

a) Stabileşte, conform calendarului, lista cu elevii beneficiari ai bursei BANI DE LICEU; 
b) Aplică criteriile generale pentru stabilirea listei cu elevii beneficiari ai burselor sau a altor 

forme de sprijin; 
c) Asigură respectarea legislaţiei în vigoare; 
d) Raportează semestrial în C.A. situaţia acordării burselor şi ajutoarelor.  

 
Art. 52. 
m. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii 

a) Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii; 
b) Pregăteşte materialele de promovare a ofertei şcolare; 
c) Prezintă oferta educaţională la Târgul de oferte educaţionale; 
d) Pregăteşte echipele care vor disemina Oferta educaţională a şcolii printre elevii din 

învăţământul gimnazial din municipiul Oradea şi din judeţ. 
 
Art. 53. 
n. Comisia paritară 
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a) Poate fi convocată ori de câte ori intervin probleme în executarea Contractului Colectiv de 
Muncă; 

b) Are atribuţii în legătură cu organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, cu stabilirea 
timpului de lucru şi a timpului de odihnă, a condiţiilor de muncă şi de protecţie socială, 
întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară, stabilirea criteriilor de acordare şi 
acordarea efectivă a sporurilor, ajutoarelor, premiilor, indemnizaţiilor prevăzute în 
Contractul Colectiv de Muncă la nivelul I.Ş.J. Bihor, desfăşurarea concedierilor individuale şi 
colective. 

 
Art.54. 
o. Comisia de gestionare SIIIR  

a) Răspunde de corectitudinea introducerii datelor în SIIIR; 
b) Colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le 

transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii 
Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR) ; 

c) Respectă termenele limită impuse de ISJ, MECTS, răspunderea revenind persoanei denemnate 
de director. 

d) Directorul coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional 
de indicatori pentru educaţie. 

e) În școală este desemnată o persoană, pentru îndeplinirea atribuţiilor cerute 
 
Art. 55. 
p. Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate:  

a) Analizează fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; 
b) Răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor; 
c) Ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a celor ieşite, 

potrivit legii; 
d) Întocmeşte Nomenclatorul documentelor de arhivă; 
e) Grupează documentele în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare 

stabilite în Nomenclatorul documentelor de arhivă, şi le depun la arhiva unităţii de învăţământ 
în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire; 

f) Se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar pentru a analiza fiecare unitate arhivistică 
în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se consemnează într-un 
proces-verbal. Documentele se scot din evidenţa arhivei şi se pot elimina numai în baza 
procesului-verbal al comisiei de selecţionare anuală a documentelor, ce urmează a fi eliminate 
sau arhivate. 

 
Art. 56. 
r. Comisia de revizuire PAS 

a) Propune şi argumentează planul de şcolarizare în fiecare an şcolar; 
b) Actualizează analiza contextului şi nevoilor; 
c) Formulează clar priorităţi şi obiective;  
d) Stabileşte rolul strategic al şcolii în zonă şi în ce fel acesta diferă de cel al altor şcoli; 
e) Întocmeşte planulul operaţional pentru anul şcolar următor ; 
f) Identifică factori interesaţi care sunt cu adevărat importanţi pentru şcoală şi priorităţile în 

procesul de stabilire a relaţiilor cu factorii interesaţi; 
g) Dezvoltă strategii în vederea obţinerii rezultatelor dorite. 
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III. PARTENERI EDUCAŢIONALI 

 

III.1. ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR. COMITETUL DE PĂRINŢI. CONSILIUL 
REPREZENTATIV AL PARINTILOR 

 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
Art. 57. 
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu 

privire la unitatea de învăţământ unde va studia elevul. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor 

la situaţia școlară și comportamentul propriului copil. 
(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii numai referitor la situaţia propriului copil. 
 
Art. 58. 
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ 

dacă: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul 

unităţii de învăţământ; 
b) desfășoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte; 

(2) Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) , accesul părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în școală se face conform procedurii de acces stabilită de Consiliul de 
administraţie. 

 
Art. 59. 
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări 

conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de 
învăţământ implicat, cu profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în 
care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul 
legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ. 

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1) , fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea 
situaţiei la inspectoratul școlar. 

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2) , fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal elevului are dreptul să solicite rezolvarea 
situaţiei la MECȘ. 

 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
Art. 60. 
(1) Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa școlară a elevului în învăţământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 
elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada 
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori 
este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3) Constatarea contravenţiei și aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin.(2) se 
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) 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 clasă, pentru evitarea degradării stării de 



22 
 

sănătate a celorlalţi elevi din colectivitate/ unitatea de învăţământ. 
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, 
tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată 
și semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 

 
Art. 61. 
(1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a elevilor și a personalului 

unităţii de învăţământ. 
(2) Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ 

este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor. 

 

ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR 
Art. 62. 
(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

elevilor de la clasă. 
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăște referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice 

și a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare 
educării elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu 
situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

(4) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către președintele 
comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor 
clasei. 

(5) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus 
unu din cei prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 
7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi. 

 

COMITETUL DE PĂRINŢI 
Art. 63. 
(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează și funcţionează comitetul de 

părinţi. 
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședinţa. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima 

ședinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 
comunică profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor 
clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relaţiile cu echipa 
managerială.  

(6) Președintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile 
cu conducerea unităţii de învăţământ și alte foruri, organisme și organizaţii. 

 
Art. 64. 

Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile 
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se iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

b) sprijină profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activităţi 
educative extrașcolare; 

c) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a 
absenteismului în mediul școlar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 
programe de modernizare a activităţii educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ și profesorul diriginte și se implică activ în 
întreţinerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unităţii de învăţământ; 

f) sprijină unitatea de învăţământ și profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare 
socio-profesională; 

g) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul 
activităţilor educative, extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea 
există. 

 
Art. 65. 
(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 
elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR 
Art. 66. 
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din președinţii 

comitetelor de părinţi.  
(2)  Consiliul reprezentativ al părinţilor își desemnează președintele și 2 vicepreședinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 
procesul-verbal al ședinţei. 

(3)  Consiliul reprezentativ al părinţilor se întrunește în ședinţe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinţi. 

(4)  Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unităţii de învăţământ. 

(5)  Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 
celor prezenţi. 

(6)  Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice și 
juridice. 

(7)  Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor. 
 

Art. 67. 
Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
a) propune unităţilor de învăţământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia școlii; 
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ și instituţiile/organizaţiile cu 

rol educativ din comunitatea locală; 
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenţei în mediul școlar; 
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 
e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor 

în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii și a dialogului cultural; 
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f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităţilor; 
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea și în desfășurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială și protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 
elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea și modernizarea bazei materiale; 
j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 
k) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu și încadrarea în 

muncă a absolvenţilor; 
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii și securităţii elevilor. 
 
Art. 68. 
(1)Consiliul reprezentativ al părinţilor, al unităţii de învăţământ poate atrage resurse financiare 
extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau 
juridice din ţară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea și întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale și sportive; 
b) acordarea de premii și de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extrașcolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel 
local, judeţean, regional și naţional. 

 

Contractul educaţional 
Art. 69. 
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 
înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile 
și obligaţiile reciproce ale părţilor. 
(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ. 
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi și care se 

atașează contractului educaţional. 
 
Art. 70. 
(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor 

semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele 
sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 
obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 
susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ și își produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal și adoptă măsurile 
care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
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III.2. ȘCOALA ȘI COMUNITATEA 

 

Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ și alţi parteneri educaţionali 
Art. 71. 
(1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum și reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 
unităţii de învăţământ. 

(2) Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” realizează parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de 
educaţie și cultură, organisme economice și organizaţii guvernamentale și nonguvernamentale 
sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

(3) Parteneriatele dintre autorităţile administraţiei publice locale și asociaţia de părinţi, derulate în 
baza hotărârii consiliului de administraţie, cuprinde activităţi: educative, recreative, de timp 
liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării. 

(4) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 
activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 
unitatea de învăţământ. 

(5) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(6) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile și fondurile necesare pentru 
implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 
securităţii elevilor și a personalului în perimetrul unităţii. 

 
Art. 72. 
(1) Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 

agenţii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 
(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la 

asigurarea securităţii elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și 
securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităţilor, 
drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

 
Art. 73. 
(1) Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii 

nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin 
proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unităţii, pe site-ul școlii, 
prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

(5) Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula 
activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal 
dezvoltarea personalităţii copiilor și a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele 
din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 



26 
 

IV. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

Art. 74. 
(1) În anul şcolar 2014/2015- Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" Oradea pregăteşte elevi 

prin liceu curs de zi, seral, frecvenţa redusă, învăţământ profesional şi învăţământ postliceal. 
(2) Procesul instructiv educativ se desfăşoară în două schimburi: dimineaţa pentru clasele de liceu 

ruta directă şi învăţământul profesional, în intervalul orar 8:00–15:00, orele fiind de 50 minute; 
iar pauzele de 10 minute, pauza mare de la 10:50–11:10. 

(3) Clasele de la forma de învăţământ seral şi postliceal îşi desfăşoară activitatea de luni până vineri 
începând cu ora 16:00. 

(4) Clasele de la forma de învăţământ frecvenţă redusă îşi desfăşoară activitatea în zilele de marţi şi 
joi după masă. 

 
Art. 75. 
(1) Elevii se prezintă la şcoală, de regulă, cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din orarul 

clasei.  
(2) Elevii nu au voie să întârzie la ore. Se admit întârzieri la prima oră în situaţii excepţionale. Elevii 

care întârzie la ore nu au voie să staţioneze pe coridor, ci vor sta la biblioteca şcolii până 
sună de ieşire, absenţa consemnându-se în catalog. 

(3) Elevii navetişti sunt primiţi la oră după ce se sună doar dacă în catalog este specificată în 
dreptul numelui ora la care ajung la şcoală. Acest lucru se certifică de către părinte printr-
o declaraţie pe proprie răspundere. Dirigintele va consemna acest aspect în carnetul de 
elev şi va fi avizat de director. 

(4) Elevii vor intra în şcoală prin intrarea principală a corpului A şi corpului C, pe baza 
prezentării carnetului de elev şi a ecusonului cu însemnul şcolii, la solicitarea profesorului 
de serviciu, a elevului de serviciu sau a portarului. Profesorii de serviciu vor verifica prin 
sondaj, în timpul programului, dacă elevii poartă ecusonul. Elevii care nu au ecuson şi 
carnet de elev vor fi menţionaţi în Registrul de evidenţă al purtării însemnelor şcolii, 
urmând a fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare cu un punct pentru cinci consemnări.  

(5) Elevii vor părăsi şcoala după ultima oră de curs sau, în mod excepţional, mai devreme, 
din motive întemeiate. În acest ultim caz, elevului i se va elibera un bilet de voie 
individual/colectiv, semnat de director/profesorii de serviciu/diriginte/cabinetul 
medical/profesorul de la oră. În cazul biletului de voie colectiv răspunderea pentru siguranţa 
elevilor este a profesorului însoţitor. În celelalte cazuri elevul îşi asumă răspunderea pentru 
siguranţa personală, va fi trecut absent în catalog urmând ca, eventual, dirigintele să 
motiveze absenţa. Pentru alte situaţii se apelează la directori sau profesorii de serviciu. 
Portarul sau elevul de serviciu adună biletele de voie şi le predă profesorului de serviciu. 

(6) Fiecare clasă are sală fixă în corpul A, B sau C. Şefului clasei/elevului de serviciu pe clasă îi 
revine sarcina de a închide sala de clasă când colectivul merge la ore în laboratoare/ateliere sau 
sala de sport; 

(7) Elevii ridică scaunele după ultima oră de curs desfăşurată în sala de clasă supravegheaţi 
de profesor. 

(8) Cadrul didactic care desfăşoară ore în corpul C, are obligaţia de a însoţi deplasarea 
colectivului din corpurile A şi B spre corpul C şi retur. 

(9) Desfăşurarea activităţilor pe terenul de sport în pauze este permis doar sub 
supravegherea profesorului de serviciu sau profesorului de sport. 

(10) Accesul elevilor la secretariat se face între orele stabilite prin program, doar cu dovada 
statutului de elev, în speţă ecusonul cu însemnele şcolii. 

(11) CAREUL ŞCOLII, ca modalitate de comunicare directă între conducerea şcolii şi elevi, se 
va desfăşura o dată pe lună, de regulă în ultima zi de joi a fiecărei luni, în pauza mare. 

 
Art. 76. 
(1) Cursurile se desfăşoară în 21 săli de clasă, 19 laboratoare/cabinete şi 4 ateliere. 
(2) Pentru educaţia fizică se folosesc terenul de sport, sala de sport şi sala de gimnastică. 
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(3) Instruirea practică în ateliere se realizează cu toată clasa, sau pe grupe, pentru clasele cu dublu 
profil, sau dublă specializare/calificare.  

(4) Având în vedere Regulamentul de admitere în licee, elevii sunt repartizaţi pe clase după limbile 
moderne studiate în gimnaziu. 

 
Elevul de serviciu pe clasă     
Art. 77. 
(1) În fiecare clasă dirigintele stabileşte ordinea efectuării serviciului pe clasă de către elevi. 
(2) Elevul de serviciu răspunde de menţinerea ordinii în clasă pe timpul pauzelor şi de a asigurarea 

condiţiilor de lucru adecvate pentru desfăşurarea orelor. 
(3) Sarcinile elevului de serviciu pe clasă ANEXA 3. 
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V. ORGANIZAREA SERVICIULUI ÎN ŞCOALĂ. 
 
Art. 78.  
(1) Serviciul în şcoală se va asigura de către o echipă de 14 profesori de serviciu şi de 1 elev de 

serviciu care sunt amplasaţi în diverse puncte de lucru din şcoală. 
Punctele de lucru stabilite: 

Postul 1. Poartă - corp A (3 profesori şi un elev)  
 Un profesor supraveghează coridorul de la parter şi asigura suplinirile profesorilor 

absenţi; 
 Doi profesori verifică intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală. 

Postul 2. Parter - corp B (2 profesori)  
 Terenul de sport (1 profesor)  

Postul 3. Etaj I - corp B (2 profesori)  
Postul 4. Etaj II - corp B (2 profesori)  
Postul 5. Etaj III - corpB (2 profesori)  
Postul 6. Poartă - corp C (2 profesori)  

(2) Serviciul pe şcoală va fi efectuat doar de elevii claselor a XI-a în primul semestru, iar în 
semestrul al doilea de elevii claselor a X-a şi a XI-a. 

 
Art. 79.  
(1) Programul de desfăşurare a serviciului în şcoală este: 

 Schimbul I: 7:45-15:15 
 Schimbul II :16:00-21:00 

(2) Sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală sunt prevăzute în ANEXA 1 
(3) Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală la POSTUL 1- POARTĂ CORP A sunt prevăzute în 
ANEXA 2. 
 
Art. 80. 
(1) Pentru asigurarea respectării ROFUÎ, pentru evitarea producerii de stricăciuni ale bunurilor 

materiale din şcoală şi pentru realizarea unui climat civilizat în interiorul colegiului, profesorii 
de serviciu împreună cu elevii de serviciu propun directorului sancţionarea elevilor care 
săvârşesc următoarele abateri: 
a) Fumează în incinta şcolii; consumă seminţe, alcool sau se droghează în şcoală şi în imediata 

apropiere a acesteia sau intră în şcoală sub influenţa alcoolului sau a drogurilor; 
b) Degradează instalaţiile din grupurile sanitare sau nu respectă destinaţia grupurilor sanitare; 
c) Aleargă zgomotos pe coridor şi în clasă, sar pe bănci sau catedre; 
d) Trântesc până la degradare uşile şi ferestrele; 
e) Degradează mobilierul prin jocuri brutale, zgârieturi, desene etc.; 
f) Se sprijină cu picioarele pe pereţi şi deteriorează pereţii cu inscripţii, desene etc.; 
g) Degradează instalaţiile electrice (comutatoare, prize, lămpi etc.) şi hidranţii aflaţi pe coridoare 

şi/sau în clase; 
h) Lovesc şi/sau distrug tablele de scris, mobilierul, aparatele şi instalaţiile din laboratoare;  
i) Comit acte de violenţă fizică sau verbală asupra celorlalţi colegi sau a personalului şcolii; 
j) Săvârşesc alte fapte interzise de Regulamentul Şcolar. 

(2) Săvârşirea unei abateri dintre cele menţionate atrage după sine sancţionarea elevului conform 
Regulamentului Şcolar, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite mergându-se până la 
exmatriculare; în caz de stricăciuni va fi achitată contravaloarea bunurilor deteriorate. 
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VI. MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, DISCIPLINEI, SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN 
MUNCĂ. 

 
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul şcolii. 
Art. 81. 
(1) Toate persoanele străine care intră în şcoală sunt legitimate de portar/elevul de serviciu în 

cazuri excepţionale. Acestea vor fi conduse spre zonele din şcoală pentru care au solicitat 
accesul; 

(2) Toţi salariaţii şcolii vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi vor menţine ordine şi 
curăţenie în colegiu; 

(3) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală; 
(4) La prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind 

normele generale de protecţia muncii; 
(5) Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare, sala de 

sport şi la instruirea practică; 
(6) Este interzis fumatul în şcoală. Elevii care vor fi găsiţi fumând vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor RI; 
(7) Este interzis consumul de băuturi alcoolice în incinta şcolii; 
(8) Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive; 
(9) Pentru tulburarea liniştii şcolii elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului regulament; 
(10) Accesul elevilor în şcoală se permite numai pe bază de ecuson şi carnet de elev; 
(11) În pauze, elevii nu au voie să staţioneze în grupurile sanitare; 
(13) Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă; 
(14) Utilizarea telefoanelor celulare şi a altor mijloace de înregistrare audio - video în timpul 

orelor de curs este interzisă; telefonul închis trebuie păstrat în ghiozdan sau pe catedră. 
Pentru încălcarea acestei prevederi, elevii vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare; 
profesorul care a constatat abaterea predă telefonul dirigintelui, care-l păstrează până la 
întâlnirea cu părinţii/tutorii elevului în cauză. 

(15) În fiecare sală de clasă, la avizier, se păstrează Caietul de conduită al elevului, care reprezintă 
un instrument de comunicare deopotrivă al elevilor şi al profesorilor cu dirigintele clasei. Caietul 
va fi completat, în timpul orelor de curs, de către cadrul didactic, iar în pauze de către elevii 
desemnaţi de diriginte cu această responsabilitate. Se consemnează orice abatere, nerespectarea 
îndatoririlor prin săvârţirea unor fapte interzise prin regulament (Art.44, Art.49, Art.50) , 
precum şi faptele de conduită exemplară constatate în timpul programului; aceste aspecte se vor 
discuta la orele de dirigenţie, sau vor fi evidenţiate în careu. Dirigintele verifică zilnic Caietul de 
conduită al elevului, la sfârşitul programului.  

(16) Registrul de monitorizare a curăţeniei şi a păstrării bunurilor în sălile de clasă, completat zilnic 
de către personalul de curăţenie, este verificat periodic de către diriginţi, administrator, 
muncitor de întreţinere şi directori, în vederea stabilirii măsurilor care se impun prin 
prevederile prezentului regulament. 

(17) Elevii care nu au carnet de elev/ecuson ‚ şi elevii care nu poartă ecusonul în timpul 
programului, vor fi trecuţi în Registrul de evidenţă al purtării însemnelor şcolii, urmând a fi 
sancţionaţi. Elevii vor prezenta carnetul de elev şi ecusonul la intrarea în şcolă, profesorului de 
serviciu, elevului de serviciu şi portarului. Profesorii de serviciu vor verifica prin sondaj, în 
timpul programului, dacă elevii poartă ecusonul. Registrul de evidenţă al purtării însemnelor 
şcolii va fi completat de către profesorul de serviciu. 
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VII. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ELEVILOR. 
 
CALITATEA DE ELEV. 
 
Art. 82.  
Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă politică sau 
religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la activităţile organizate de aceasta 
sau reprezintă unitatea de învăţământ în diferite ocazii. 
 
EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV. 
 
Art. 83. 
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile 

iniţiate de unitatea de învăţământ; 
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează 

obligatoriu fiecare absenţă în catalog; 
(3) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră dovedite 

cu acte legale se consideră motivate. Elevii care întârzie sunt trecuţi absenţi. 
(4) Motivarea absenţelor se face de catre profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative: 
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul 

de specialitate, vizată de medicul cabinetului şcolar al colegiului; 
b) adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat şi vizată de medicul 

cabinetului şcolar al colegiului; 
c) cerere scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului adresată 

dirigintelu clasei, pentru maxim 3 zile într-un semestru; cererile trebuie avizate de 
către directorul unităţii de învăţământ; 

d) adeverinţă eliberată de unităţile sportive de performanţă sau de federaţiile de 
specialitate, însoţită de cererea scrisă a elevului care participă la cantonamente şi 
competiţii sportive; în aceste cazuri este obligatorie recuperarea materiei, în vederea 
încheierii situaţiei şcolare. 

(4) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta 
personal profesorului diriginte actele justificative pentru motivarea absenţelor copilului său.  

(5) Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage 
după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate; 

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi păstrate de 
către diriginte pe tot parcursul anului şcolar; 

(7) Profesorul de la clasă poate motiva absenţele doar la disciplina pe care o predă dacă acestea 
sunt întârzâieri, prin înscrierea în dreptul abesenţei a literei î; 

(8) Elevii care au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs 
prevăzut într-un semestru la una sau mai multe discipline/modulele și nu li se poate definitiva 
situaţia școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module, pot fi declaraţi amănaţi, 
semestrial sau anual Art 199 ROFUIP. 

(9) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 
olimpiadele școlare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, 
regional și naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

(10) Elevii din învăţământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula la cerere, numai la începutul 
anului școlar, la același nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel 
calitatea de elev. 

(11) Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi: căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în 
îngrijire, detenţie și altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 
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DREPTURILE ELEVILOR. 
Art. 84. 
(1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 
(2) Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum și de egalitate în toate drepturile 

conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. 
(3) Conducerea și personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine 

al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. Nicio activitate organizată în unitatea de 
învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. 

(4) Conducerea și personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale 
beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor 
lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare. 

(5)  Elevii pot beneficia de burse: de performană, de merit, pentru studii și de ajutor social, bani de 
liceu și bursa profesională, în condiţiile prevăzute de lege.  

(6) Elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii. 
(7) Elevii pot fi cazaţi în internate şi cămine.  
(8) Elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă medicală, psihologică și logopedică 

gratuită. 
(9) Elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la 

învăţătură sau alte activităţi şcolare sau extraşcolare. 
(10) Elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze. 
(11) În fiecare unitate de învăţământ se formează Consiliul Şcolar al Elevilor. 
(12) Elevii cu aptitudini deosebite şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-un an 

conform metodologiei elaborate de MECTȘ. 
(13) Elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită; în şcoală asistenţa medicală este asigurată 

într-un cabinet de medicină generală. 
(14) Elevii au dreptul de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii; în cazul în care conţinutul şi 

forma acestor publicaţii conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare, directorul poate 
suspenda editarea şi difuzarea acestora. 

(15) Elevii din învăţămâtul obligatoriu primesc manuale gratuite. 
(16) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la 

concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive 
organizate de instituţiile publice. 

(17) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular autorizat/acreditat 
beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local 
în comun, de suprafaţă, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și 
naval. 

(18) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru 
toate categoriile de transport menţionate la alin.(l7) pe tot parcursul anului calendaristic. 

(19) Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ, decontează elevilor care nu pot 
fi școlarizaţi în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în 
limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. 

(20) De aceeași facilitate menţionată la alin. (19) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în 
gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-
întors pe semestru. 

(21) Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: 
consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, 
consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de 
specialitate. 

(22) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. Elevii au dreptul să conteste rezultatele 
evaluării şi modalităţile de evaluare la cadrul didactic şi la directorul unităţii de învăţământ. 
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în 
prezenţa elevului și a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la 
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comunicare. 
b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, 
directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita 
reevaluarea probelor orale sau practice. 

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 
specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor 
reevalua lucrarea scrisă. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată 
în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, 
de către cele două cadre didactice. 

e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota 
acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă și nota 
acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială și nota 
acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. 

f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură 
și aplică ștampila unităţii de învăţământ. 

g) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive. 
h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există profesori de specialitate care să nu 

predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul școlar, cadre didactice 
din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 
ÎNDATORIRILE ELEVILOR. 
Art. 85.  
(1)Elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile și de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 
dobândi competenţele și de a-și însuși cunoștinţele prevăzute de programele școlare. 
(2)Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 
ani. Persoanele care nu și-au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă și care au 
depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învăţământ 
cu frecvenţă redusă. 
(3)Elevii din învăţământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvenţă redusă, sunt obligaţi să se 
prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ. 
(4) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ţinută decentă atât în şcoală, cât şi în afara 
ei. 
(5)Elevii colegiului vor păstra şi întreţine baza materială a şcolii, sprijinind cadrele 
didactice şi administraţia colegiului în identificarea celor care produc stricăciuni. În 
Registrul de monitorizare a curăţeniei şi a păstrării bunurilor în sălile de clasă, completat 
zilnic de către personalul de curăţenie, se vor consemna toate stricăciunile apărute. Elevul/elevii 
vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare 
reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate, în 
termen de o săptămână. 

a) În cazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspunderea materială devine colectivă la nivelul 
clasei/şcolii. 

b) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 
tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia de 2 
ori. 

(6)În timpul orelor elevii sunt obligaţi la o atitudine activă: să ia notiţe, să răspundă şi să colaboreze 
cu profesorii.  
(7)Elevii ridică scaunele după ultima oră de curs desfăşurată în sala de clasă supravegheaţi 
de profesor. 
(6) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 
a) Regulamentul de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ; 
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b) regulile de circulaţie; 
c) normele de securitate și a sănătăţii în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 
d) normele de protecţie civilă; 
e) normele de protecţie a mediului. 

(12) La intrarea în şcoală, elevii au obligaţia să prezinte carnetul de elev şi ecusonul cu 
însemnele şcolii. Elevii care nu au ecuson şi/sau carnet de elev vor fi trecuţi în Registrul 
de evidenţă al purtării însemnelor şcolii. Este obligatorie purtarea ecusonului la vedere, 
pe toata durata programului şcolar. 
Nerespectarea îndatoririlor elevilor va fi consemnată în Caietul de conduită al elevului, 
de către cadrul didactic - în timpul orei – sau, în timpul pauzelor, de către elevii 
desemnaţi de diriginte. 

 
Art 86. 
(1) Este interzis elevilor:  

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, foi matricole, Caietul de conduită al 
elevului etc.  

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  
c) să părăsească sala de curs în timpul orei; 
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;  
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  
f) să consume seminţe şi gumă de mestecat în spaţiul instituţiei; 
g) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 
h) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme 

sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și 
sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei și a personalului unităţii de 
învăţământ; 

i) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic,  
j) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare (ţinută indecentă -bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, 
machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit 
în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă); 

k) să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de înregistrare audio - video în timpul 
orelor de curs. În caz contrar, elevul este sancţionat conform prevederilor ROFUÎ, 
aparatura se confiscă de cadrul didactic şi se înapoiază doar părintelui, indiferent de 
vârsta elevului. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 
mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau 
dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

l) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă 
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

m) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unităţii de învăţământ; 

n) să deranjeze orele; 
o) să se angajeze în conflicte violente, bătaie;  
p) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament faţă de colegi și faţă 

de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 
q) să provoace, să instige și să participe la acte de violenţă în unitate și în afara ei; 
r) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor, fără bilet de voie eliberat de profesorul de serviciu sau de profesorul diriginte; 
s) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi și/sau a 

personalului unităţii de învăţământ; 
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t) să se implice în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii; 
u) să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi; 
v) să desfăşoare activităţi de propaganda politică, prozelitism religios; 
w) să refuze prezentarea carnetului sau a ecusonului, sa absenteze nejustificat de la ore; 
x) să aducă persoane străine în şcoală;  
y) să nu respecte legile, să murdărească pereţii claselor, coridoarelor, ai şcolii sau să lase 

murdărie în bănci, să alerge în clădirea şcolii, să se îmbrâncească, să ţipe, să stânjenească 
circulaţia pe coridoare, să se urce pe calorifere, să se joace cu mingea în curtea şcolii 
nesupravegheaţi de un profesorul de serviciu, să sară pe geam, să strige la trecători, să 
arunce obiecte pe geam;  

z) să rămână pe coridoare, în grupurile sanitare sau în curte (dacă nu au ore de sport sau 
aşteaptă începutul orelor, pentru programul de după amiază) , după ce s-a sunat de intrare; 

aa)  să prezinte certificate medicale sau motivări false; 
bb)  să fumeze în şcoală 
cc) să savârşească abateri deosebit de grave; 

(2) La abaterile menţionate la paragrafele g,h,i,j,m,k,i,m,o,q,cc ale ROFUÎ, se recomandă, după 
solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii.  
 
RECOMPENSE PENTRU ELEVI. 
Art. 87. 
Elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ. Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Consiliului 
reprezentativ al părinţilor sau din sponsorizări. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea 
școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele 
recompense: 

a) Evidenţierea în faţa clasei, a şcolii, sau a Consiliului profesoral ori în cadrul altor festivităţi 
organizate de colegiu; 

b) Evidenţierea de către directorii Colegiului în faţa colegilor de şcoală, în careu, sau în faţa 
Consiliului Profesoral; 

c) burse de merit, de studiu, și de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat; 

d) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 
pentru care elevul este evidenţiat; 

e) Premii, diplome, medalii, plachete cu însemnele colegiului; recomandare pentru trimiterea, 
cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară și din străinătate; 

f) Premiul de onoare al unităţii de învăţământ; 
g) La încheierea fiecărui an şcolar şeful de promoţie va fi înscris în „Cartea de onoare a şcolii" şi 

va fi premiat din Fondul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor; 

h) Elevii cu rezultate remarcabile în activităţile şcolare vor fi evidenţiaţi în Revista şcolii şi pot 
beneficia de premii asigurate din surse extrabugetare; 

i) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de 
agenţi economici sau de sponsori; 

j) La încheierea fiecărui an şcolar se acordă premii elevilor care:  
 au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 8.50; pentru următoarele 

trei medii, dar nu mai mici de media 8,00 se acordă menţiuni;  
 s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;  
 au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau international. 
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SANCŢIUNI. 
Art.88. 
(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Evidenţa sancţiunilor 
se ţine în caietul dirigintelui şi/sau Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor (la 
secretariat) . 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 
a) observaţia individuală; 
b) avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral; 
c) mustrare scrisă; 
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei; 
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare; 
h) preavizul de exmatriculare; 
i) exmatricularea; 

 (3) Cu excepţia observaţiei și a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, 
în scris, părinţilor/reprezentantului legal. 

 
APLICAREA SANCŢIUNILOR. 
Art.89. 
1. Observaţia individuală (dojenirea elevului) - se poate aplica de cel mult de două ori. 

 se aplică de către diriginte, la propunerea întemeiată a unui elev şi/sau la propunerea 
personalului şcolii. 

 
2. Scăderea notei la purtare cu un punct pentru: 

 5 consemnări în Registrul de evidenţă al purtării însemnelor şcolii,sancţiunea atrage scăderea 
notei la purtare cu 2 până la 6 puncte, în funcţie de gravitate; 

 distrugerea Caietului de conduită al elevului. 
 
3. Avertimentul - constând în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să 

dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i atenţia că, dacă nu îşi revizuieşte comportamentul, i se va 
aplica o sancţiune mai severă. 
 Se propune de către oricine din personalul şcolii şi/sau alte persoane din afara şcolii, pentru 

fapte nu foarte grave ; 
 Se poate aplica de: 

a) diriginte, când nu se consemnează în catalog, se consemnează în caietul dirigintelui şi 
carnetul de elev şi nu se scade nota la purtare; 

b) director, în Careul Şcolii, se consemnează în caietul dirigintelui şi carnetul de elev şi se 
aplică pentru sancţiuni nu foarte grave; se scade nota la purtare cu 1 punct. 

 
4. Mustrarea scrisă - constă în dojenirea elevului în scris. 

 se poate propune de către diriginte/consiliul clasei/directori/profesori de serviciu/alte 
persoane din şcoală sau din afara şcolii pentru absenţe nemotivate (în învăţământul 
obligatoriu) şi/sau abateri disciplinare. Abaterile disciplinare vor fi aduse la cunoştinţa 
conducerii şcolii prin sesizări/referate/alte forme prevăzute de legi; 

 se aplică direct de către diriginte în caz de recidivă la unele abateri anterioare; 
 la stabilirea sancţiunii se vor avea în vedere: fapta săvârşită, împrejurările în care fapta a fost 

săvârşită, gradul de vinovăţie a elevului/elevilor, consecinţele abaterii disciplinare, 
comportarea generală a elevului la şcoală, în familie şi în societate; 

 se aplică pentru absențe nemotivate de la cursuri; pentru fiecare 10 absenţe 
nemotivate cumulate într-un  semestru, se scade media la purtare cu câte 1 punct. 

 documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
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 sancţiunea se consemnează în caietul dirigintelui, carnetul de elev, în catalogul clasei la 
rubrica MENŢIUNI cu precizarea numărul documentului şi se comunică în scris 
părintelui/tutorelui legal. 

 
5. Retragerea temporară sau definitivă a bursei 

 se propune de consiliul clasei sau director ; 
 se aplică de director prin decizie; 
 se consemnează în registrul de la secretariat;  
 se aplică pentru acte de indisciplină grave şi/sau dacă s-au parcurs punctele 1, 2, 3, 4, dar nu 

neaparat toate şi documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
 sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu cel puţin 3 puncte. 

 
6. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile fiind obligat să desfăşoare un alt tip de 

activitate în cadrul unităţii de învăţământ (ecologizarea curţii, coridoarelor, activităţi în 
bibliotecă, etc.) , iar dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi absenţele sunt considerate 
nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. Elevul eliminat are obligaţia de a recupera 
materia predată în această perioadă: 
 se propune de către consiliul clasei şi/sau director în urma unor abateri grave constatate 

şi/sau analizate, sau în caz de recidivă (s-au parcurs celelalte sancţiuni, nu neaparat toate) ; 
 se aplică de către diriginte şi/sau director; 
 sancţiunea atrage scăderea notei la purtare cu 2 până la 6 puncte, în funcţie de gravitate ; 
 documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
 sancţiunea se consemnează în caietul dirigintelui, carnetul de elev, în catalogul clasei la 

rubrica MENŢIUNI cu precizarea numărul documentului şi se comunică în scris 
părintelui/tutorelui legal; 

 se prezintă în raportul semestrial/anual al Consiliului Profesoral dacă sancţiunea a fost 
însoţită de scăderea notei la purtare cu cel puţin 3 puncte. 

 
7. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală 

 se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către Consiliul profesoral; 
 elevul va fi mutat disciplinar într-o clasă paralelă, de acelaşi profil, a cărui diriginte are 

experienţă în rezolvarea conflictelor; 
 se aplică de diriginte şi director/secretariat; 
 sancţiunea atrage scăderea notei la purtare cu 2 până la 6 puncte, în funcţie de gravitate;  
 documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
 sancţiunea se consemnează în caietul dirigintelui, carnetul de elev, în catalogul clasei la 

rubrica MENŢIUNI și în registrul matricol, cu precizarea numărul documentului şi se 
comunică în scris părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani; 

 se prezintă în raportul semestrial/anual al Consiliului Profesoral dacă sancţiunea a fost 
însoţită de scăderea notei la purtare cu cel puţin 3 puncte. 

 
8. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii 

unităţii primitoare 
 se propune de către Consiliul profesoral; 
 se aplică de diriginte şi director/secretariat; 
 sancţiunea atrage scăderea notei la purtare cu 2 până la 6 puncte, în funcţie de gravitate ; 
 documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
 sancţiunea se consemnează în caietul dirigintelui, carnetul de elev, în catalogul clasei la 

rubrica MENŢIUNI și în registrul matricol, cu precizarea numărului documentului şi se 
comunică în scris părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani; 

 se prezintă în raportul semestrial/anual al Consiliului Profesoral dacă sancţiunea a fost 
însoţită de scăderea notei la purtare cu cel puţin 3 puncte. 
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9. Preavizul de exmatriculare 
 se aplică numai pentru clasele XI-XII/XIII;  
 se aplică cf. Art.154 (1, 2, 3, 4) din ROFUÎP - pentru 20 absenţe nejustificate la diferite 

discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină/modul, cumulate pe an 
şcolar; 

 se aplică de diriginte, se semnează de către acesta și de către director și se înmânează și sub 
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 
ani; 

 sancţiunea atrage scăderea notei la purtare cu cel puţin 2 puncte, în funcţie de gravitate;  
 documentul tipizat de sancţionare se înregistrază la secretariat; 
 sancţiunea se consemnează în caietul dirigintelui, carnetul de elev, în registrul de evidenţă a 

elevilor, în catalogul clasei la rubrica MENŢIUNI cu precizarea numărul documentului și se 
menţionează în raportul Consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar. 

 se comunică în scris părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
 
10. Exmatricularea- se aplică cf. ROFUÎP Art. 155-159. 

 Nu se aplică în învăţământul obligatoriu; 
 Se aprobă în Consiliul profesoral şi se consemnează în raportul semestrial/anual; 
 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; 
 Este condiţionată de preavizul de exmatriculare dacă motivul sancţionării îl reprezintă 

absenţele nejustificate în învăţământul neobligatoriu; 
 Se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor și în registrul matricol. 
 Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de învăţământ, în scris și sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  
 Poate fi: 
- Exmatricularea din şcoală cu drept de reînscriere se aplică ca urmare a unor fapte deosebit 

de grave. Se acordă şi pentru cel puţin 40 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu 
sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an 
şcolar; 

- Exmatricularea din şcoală fără drept de reînscriere. Se recurge la această sancţiune ca 
urmare a unor fapte deosebit de grave; 

- Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o 
perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învăţământul 
postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral. 
Se aplică conf art 159 din ROFUIP. 

Art.90. 
(1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în 
temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau în temeiul răspunderii pentru fapta 
minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să 
restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate/sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregii clase/claselor. 

(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului 
de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 

 
Art.91. 
(1) Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din 

totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 
disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în 
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unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional și pedagogic. 
 
Art.92. 
(1)  Prevederea privind scăderea notei la purtare asociată sancţiunii poate fi ridicată de cel care a 

aplicat-o, dacă elevul dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 
săptămâni până la sfârşitul semestrului/anului şcolar. Dacă sancţiunea a fost acordată pentru 
număr de absenţe nemotivate, scăderea notei la purtare este definitivă. 

(2)  Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancţiunile 
menţionate la punctele 4,5,6 din prezentul regulament, se poate anula dacă elevul sancţionat 
dovedește un comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar. 
 

Art.93. 
Exemplele pozitive, abaterile disciplinare grave şi sancţiunile aplicate se vor populariza în careul 
şcolii. 
 
Art.94. 
(1)  Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 147 cf. ROFUÎP cu excepţia exmatriculării din toate 

unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, 
în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice 
de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi 
contestată, în scris, la MECȘ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. 

(2)  Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă. 
(3)  Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă și poate fi atacată la instanţa de 

contencios administrativ competentă. 
(4)  Contestaţia prevăzută la alin.(1) și (2) cf. Art.163 ROFUÎP reprezintă procedura prealabilă, 

reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
TRANSFERUL ELEVILOR. 
Art.95. 
(1) Elevii care îşi schimbă filiera/specializarea/calificarea prin transfer vor susţine examene de 

diferenţă la materiile pe care nu le-au studiat la unitatea de învăţământ de la care provin. 
Examenele vor fi programate înaintea începerii anului şcolar prin decizie a conducerii 
colegiului, iar nepromovarea acestor examene conduce la pierderea acceptului de transfer dat în 
Consiliul de Administraţie al colegiului. 

(2) La transferul elevilor în cadrul colegiului, conducerea poate solicita o caracterizare din partea 
unităţii şcolare de la care vine elevul. 

(3) Dirigintele clasei şi/sau conducerea colegiului pot solicita elevului care doreşte să se transfere 
susţinerea unui interviu care să permită evaluarea generală a sa. Interviul poate viza aspecte 
psihice, comportamentale şi aptitudinale ale elevului şi poate consta şi din teste psihice, de 
cultură generală sau de specialitate. 

(4) Condiţii speciale de transfer în unitatea noastră de învăţământ: condiţia de medie prevăzută în 
ROFUÎP privind transferurile va fi îndeplinită cu media la purtare cel puţin 7 şi se pot aproba, 
prin hotărârea Consiliului de administraţie;  

(5) Transferurile după semestrul I, când sunt necesare diferenţe, se depun cu o săptămână înainte 
de încheierea semestrului. 

(6) Transferul elevilor din clasele a IX-a-XIII-a în timpul anului şcolar este permis numai pentru 
situaţiile prevăzute în ROFUÎP, art.223, 224 şi cf. excepţiilor prevăzute în ROFUÎ. 

(7) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 
elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conţinutului programei 
școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de 
învăţământ primitoare. 
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Art 96. 
Elevi transferaţi din strainătate 

(1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de 
elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a studiilor 
urmate în străinătate și, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul 
procedurii de echivalare. 

(2) Elevii menţionaţi la alin. (l) vor fi înscriși ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită 
școlarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 
evaluările și frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii 
și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de 
diferenţă. 

(4) Evaluarea situaţiei elevului transferat din străinătate se face respectând prevederile 
ROFUIP Ar. 207. 

 

CONSILIUL ELEVILOR 
Art. 97 
(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată 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 influenţarea deciziei elevilor. 

(2) În fiecare unitate de învăţământ de stat, particular și confesional, se constituie consiliul elevilor, 
format din reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă. 

(3) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unităţii de învăţământ și reprezintă 
interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ. 

(4) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în 
mod direct. 

(5) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile 
școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. 

(6) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili 
legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. 

(7) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la 
dispoziţie a logisticii necesare desfășurării activităţii acestuia și a unui spaţiu pentru întrunirea 
Biroului Executiv și Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru 
logistică și altele asemenea se asigură din finanţarea suplimentară. 

 
Art. 98. 
Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administraţie, 
directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor 
referitor la problemele de interes pentru aceștia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ și sesizează încălcarea lor; 
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea și propunând soluţii; 
d) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice; 
e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte; 
f) poate iniţia activităţi extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 

mediu și altele asemenea; 
h) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ; 
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extrașcolare; 
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ; 
k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 
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l) organizează alegeri pentru funcţiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în 
cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuţiile. 

 
Art. 99. 
(1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea generală. 
(2) Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din 

reprezentanţii claselor și se întrunește cel puţin o dată pe lună. 
(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură: 

a) Președinte; 
b) Vicepreședinte/vicepreședinţi, în funcţie de numărul de elevi din școală; 
c) Secretar; 
d) Membri- reprezentanţii claselor. 

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinţii și secretarul formează Biroul Executiv. 
 
Art. 100. 
(1) Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învăţământul liceal sau postliceal. 
(2) Președintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședinţele consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă 
a directorului unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, președintele Consiliul 
elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședinţe ale 
consiliului de administraţie. Președintele Consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal sau 
postliceal, activează în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii. 

(3) Președintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 
a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor; 
b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul judeţean al 

elevilor/Consiliul elevilor din municipiului București; 
c) conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ; 
d) este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ; 
e) asigură desfășurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii 

și a libertăţii de exprimare; 
f) are obligaţia de a aduce la cunoștinţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

problemele discutate în cadrul ședinţelor Consiliului elevilor; 
g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv și al Adunării Generale, dacă 

acesta nu își respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare a consiliului. 
(4) Mandatul președintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 
 
Art. 101. 
(1) Vicepreședintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 

a) monitorizează activitatea departamentelor; 
b) preia atribuţiile și responsabilităţile președintelui în absenţa motivată a acestuia; 
c) elaborează programul de activităţi al consiliului. 

(2) Mandatul vicepreședintelui Consiliului școlar al elevilor este de maximum 2 ani. 
(3) În unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secţii cu predare 

în limbile minorităţilor naţionale sau în unităţile de învăţământ cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale, în care funcţionează și clase/secţii cu predare în limba română, în 
Consiliul elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreședinte, un reprezentant al claselor cu 
predare în limba minorităţilor naţionale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după 
caz. 

 
Art.102. 
(1) Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ; 
b) notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor. 

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 
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(3) Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfășura de câte ori este cazul, 
fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte. 

(4) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele prevăzute în 
propriul regulament. 
a) Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ poate face parte din cel 

mult 2 departamente. 
b) Fiecare departament are un responsabil. 
c) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani. 
d) Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar. 
e) Membrii unui departament vor fi înștiinţaţi despre data, ora și locul ședinţei de către 

responsabilul departamentului. 
 
Art.103. 
(1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor și să asigure, în rândul 

elevilor, aplicarea hotărârilor luate. 
(2) Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este 

obligatorie. Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ care înregistrează trei 
absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii. 

(3) Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta consiliului de 
administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - 
educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, 
îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activităţi cu caracter 
extrașcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfășurare, de competenţa 
unităţii de învăţământ. 

(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aviza proiectele propuse de președintele 
Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare. 

(6) Elevii care au obţinut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca 
reprezentanţi în Consiliul elevilor. 

(7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abţine de 
la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului elevilor. 

 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 
Art. 104 
(1) Activitatea educativă extrașcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaţionale a unităţii de 
învăţământ și ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei și performanţei școlare, precum 
și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară din unităţile de învăţământ se desfășoară în afara orelor de 
curs. 

(3) Activitatea educativă extrașcolară din unităţile de învăţământ se poate desfășura fie în incinta 
unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive 
școlare, în baze sportive și de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 
divertisment. 

 
Art. 105 
(1) Activităţile educative extrașcolare desfășurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, știinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, 
pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate și de voluntariat. 

(2) Activităţile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, 
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, școli, tabere și 
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 
deschise etc. 
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(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/ clase de elevi, de către 
profesorul diriginte, cât și la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru 
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(4) Activităţile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, 
împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile 
elevilor și ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum și cu resursele de care 
dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Pentru organizarea activităţilor extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor și a 
altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se 
respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(6) Calendarul activităţilor educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ. 

 
Art. 106. 
Evaluarea activităţii educative extrașcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe: 
(1) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competenţe cheie; 
(2) gradul de responsabilizare și integrare socială; 
(3) adoptarea unei culturi organizaţionale demne și decente; 
(4) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 
 
Art. 107. 
(1) Evaluarea activităţii educative extrașcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, 

de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de 
administraţie. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unităţii de 
învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate. 

(4) Evaluarea activităţii educative extrașcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte 
a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 
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VIII. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL PROFESORILOR 
 
Art. 108.  
Cadrele didactice ale colegiului au următoarele drepturi: 
(1) Să beneficieze de baza materială a colegiului pentru desfăşurarea procesului instructiv-

educativ; 
(2) Să desfăşoare activităţi extraşcolare cu elevii în interiorul sau în exteriorul colegiului, cu 

aprobarea conducerii şi fără a perturba orele din curs; 
(3) Să participe la cursurile desfăşurate în şcoală, la C.C.D. ori de alte instituţii specializate; 
(4) Să beneficieze de 1-2 zile de învoire pe semestru, pentru care completează o Fişă de 

suplinire/învoire prin care îşi asigură suplinirea; aceasta va fi vizată de director înaintea 
perioadei de învoire; 

(5) Să beneficieze de concediu fără plată în condiţiile legii. Pentru interese personale, perioada 
de concediu fără plată se va stabili de comun acord cu conducerea colegiului; 
a. Personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajat în colegiu îi este recunoscut 

dreptul la concediu fără plată cu o durată de 30 de zile calendaristice. 
b. Concediile fără plată mai mari de 30 de zile se negociază, potrivit legii, cu conducerea 

colegiului ţinându-se cont de nevoile de personal, acoperirea postului şi activitatea 
desfăşurată de angajat. 

c. Concediile fără plată se solicită cu minim 7 zile înainte de începerea lor efectivă. 
 
Art.109.  
Cadrele didactice au următoarele obligaţii: 
a) Să asigure buna desfăşurare a activităţilor din cadrul colegiului; 
b) Să efectueze zilele de serviciu în şcoală; 
c) Să anunţe din timp eventualele absentări de la ore, în vederea asigurării suplinirii; 
d) Să adopte o ţinută vestimentară şi comportamentală decentă, potrivită statutului lor; 
e) Să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism şi corectitudine; 
f) Atribuţii specifice conform fişei postului: 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII-ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 
1.1. Analizarea curriculumului şcolar;  
1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor; 
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime; 
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare; 
1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor 
TIC; 
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică; 
1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare;  
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate; 
2.3. Integrarea şi utilizarea TIC; 
2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor;  
2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei; 
2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ) . 

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 
3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie; 
3.2. Organizarea, corrdonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare; 
3.3. Implicarea partenerilor educaţionali - realizarea de parteneriate. 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII  
4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare;  
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare;  
4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor; 
4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării; 
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4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor. 
5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi; 
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte; 
5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie; 
5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice; 
5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 

6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  
6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
6.2. Participarea la activităţi metodice/stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade 

didactice/manifestări ştiinţifice etc.; 
6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

7.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII COLEGIULUI 
TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ORADEA 
7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale;  
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la 

nivelul comunităţii locale; 
7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale; 
7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional; 
7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

 
Art. 110.  
Personalul din învăţământ are obligaţia: 
a) Să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu 

reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 
b) Să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil; 
c) Să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia 

de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi 
psihică a elevului/copilului; 

d) Să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai 
acestora, agenţii economici; 

e) Să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr. 
1/2011, privind Statutul Personalului Didactic;  

f) Să realizeze orele de predare la clasă, de pregătire practică, pregătire pentru examene şi 
olimpiade, precum şi cele de recuperare; 

g) Să pregătească materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, aparatele şi instrumentele de lucru; 
h) Să pregătească lucrările practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator, practică anuală 

şi practică comasată efectuată la atelierele şcolii sau la agenţii economici) ; 
i) Să participe la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesorilor clasei şi ale consiliului 

profesoral al şcolii.  
j) Să realizeze serviciul pe școală conform graficului și să respecte atribuţiile care-i revin; 
k) Să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor; 
l) Să participe la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie, când este solicitat; 
m) Să participe la activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii şi probleme din care face 

parte prin atribuţiile prevăzute în fişa postului sau la care este convocat de directorul şcolii; 
n) Să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin când este profesor de serviciu în şcoală; 
o) Să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin în calitate de diriginte; 
p) Să asigure buna desfăşurare a activităţilor din cadrul colegiului; 
q) Să anunţe din timp eventualele absentări de la ore, în vederea asigurării suplinirii; 
r) Să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism şi corectitudine; 
s) Să depună eforturi pentru păstrarea bunurilor materiale precum şi a disciplinei în colegiu. 
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Art. 111.  
Cadrelor didactice le este interzis: 
a) Să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată; 
b) Să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui 

tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/aparţinătorii ori reprezentanţii legali ai acestora. 
Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ; 

c) Să consume băuturi alcoolice în şcoală, ori să vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice; 
d) Să lovească, să insulte sau să adreseze elevilor ori colegilor cuvinte sau expresii jignitoare, 

triviale ori de natură a leza demnitatea umană; 
e) Să se comporte indecent, imoral sau sub demnitatea lor cu elevii sau colegii; 
f) Să aplice pedepse corporale, să agreseze fizic sau verbal elevii ori colegii. 
 
EVALUAREA REZULATELOR ELEVILOR 
Art. 112. 
(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură ale elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul 

semestrelor sau a vacanţelor şcolare, conform prevederilor MECȘ. Activitatea de evaluare 
ritmică va fi monitorizată şi prin Comisia de verificare a cataloagelor. Se va utiliza şi „catalogul 
profesorului”. 

(2) Notele acordate se comunică elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de elev de către 
profesorul care le acordă, în momentul acordării. 

(3) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota la teză, 
trebuie fie cel puţin egal cu numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ pe o săptămână, cu 
excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână, la care numărul minim de note este două. 

(4) Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de 
note la aliniatul anterior, ultima notă fiind acordată, de regulă în ultimele două săptămâni 
ale semestrului. 

(5) Tezele se susţin conform Ordinului MECȘ fără a depăşi o oră. Pot face excepţie de durată, 
tezele la disciplinele de bacalaureat de la clasele terminale şi tezele la disciplinele care presupun 
verificare teoretică şi practică, dar timpul efectiv de lucru nu va depăşi 90 minute. 

(6) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră 
special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului. 

(7) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii 
elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă. 

 
ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE. 
Art. 113. 
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să încheie 

situaţia şcolară a elevilor. 
(2) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 

şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 
 au absentat motivat sau nemotivat cel puţin 50% din numărul de ore precizat într-un 

semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi nu li s-a 
încheiat situaţia şcolară; 

 au fost scutiţi de prezenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe perioada 
participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne 
şi internaţionale; 

 au beneficiat de bursă de studii recunoscută MECȘ; 
 au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără teză cu 
două zecimale exacte, fără rotunjire; 

(4) Pentru elevii scutiţi medical de efort fizic, se va avea în vedere articolul 194 din ROFUÎP; 
(5) La disciplinele fără teză, media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de la 

evaluarea periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi, rotunjirea se face în 
favoarea elevului;  



46 
 

(6) La disciplinele de studiu la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: 
 Media semestrială=(3M+T) /4, unde M este media la evaluarea periodică, iar T reprezintă 

nota obţinută la teză; nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat întreg; la o 
diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului; 

(7) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru 
săptămâni de la începerea semestrului al II-lea. Dacă elevul nu se prezintă la şcoală pentru a-şi 
încheia situaţia şcolară pe primul semestru la cel puţin o disciplină/modul, fără motive foarte 
întemeiate şi semnalate din timp conducerii şcolii de către părinţi, elevii vor fi declaraţi 
repetenţi cu drept de reînscriere în unitatea noastră de învăţământ. Situaţia se analizează de 
către Consiliul clasei şi Consiliul Profesoral; 

(8) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea sau amânaţi anual se face 
într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunilor de 
corigenţe, cf. metodologiei privind desfăşurarea examenelor în unitatea de învăţământ. Elevii 
amânaţi care nu promovează se pot prezenta la sesiunea de corigenţe. Elevii din învăţământul 
obligatoriu care nu se prezintă la examenele de încheiere pe sem.II/an până la începerea 
anului şcolar următor, cu toate măsurile intreprinse de diriginte/directori vor fi declaraţi 
repetenţi cu drept de reînscriere în anul şcolar următor; 

 Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, părinţilor/tutorilor 
legali, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru /an şcolar; 

(9) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, se comunică părinţilor/tutorilor legali programul de 
desfăşurare a examenelor de corigenţă sau perioada de încheiere a situaţiei şcolare; 

(10) La modulele din planurile de învăţământ, media se încheie, ca medie anuală, cu zecimale şi 
fără rotunjiri, în momentul încheierii modulului. Elevii care nu obţin cel puţin media 5,00 la 
unul sau mai multe module sunt declaraţi corigenţi şi pot susţine (la modulele nepromovate) 
examene de corigenţă în ultima săptămână a lunii mai a anului şcolar în cauză. Media obţinută 
la aceste examene este media anuală a modulelor respective; 

(11) Validarea situaţiei şcolare a elevilor se face de către Consiliul Profesoral, după ce situaţia a 
fost analizată de Consiliul clasei. În procesul verbal al Consiliului Profesoral vor fi cuprinse, 
pentru fiecare clasă, semestrial/anual, cel puţin: numărul elevilor promovaţi şi corigenţi la un 
obiect sau două, numele şi prenumele elevilor declaraţi repetenţi pentru corigenţe la cel puţin 
3 obiecte şi/sau pentru media la purtare, numele şi prenumele celor amânaţi, exmatriculaţi, 
cu note la purtare mai mici de 7,00. 

 

EXAMENELE ORGANIZATE DE ŞCOALĂ 
(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a)  examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale și pentru 
elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi,; 

Art. 114. 

(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
a. examene de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi 

pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii 
amânaţi precum și pentru cei menţionaţi la Art.201, alin.(2) , lit. a), pentru care se organizează 
o sesiune specială; 

 Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de 
studiu, precum și elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei școlare, 
la cel mult două discipline de studiu. 

 În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 
A. elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului 

școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate; 
B. elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul 

anului școlar, precum și elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea 
situaţiei școlare, la cel mult două module. 
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 Pentru elevii corigenţi menţionaţi la lit. A., se organizează și o sesiune specială de examene de 
corigenţă, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii 
speciale de corigenţă, este și media anuală a modulului. 

 După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 
învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către 
director, în cazuri justificate, o singură data, conform prevederilor ROFUIP Art.204. 

 
b. examene de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea 

sau anual; perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul 
al II-lea sau anual se stabileşte de către director; aceste examene se desfăşoară înaintea 
examenelor de corigenţă; 

c. examene de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 
condiţionată de promovarea unor astfel de examene. Disciplinele la care se dau examene de 
diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al specializării clasei şi care nu au fost 
studiate de candidat. În acest caz se dă examen separat pentru fiecare an de studiu. 

d. examene de certificare a calificării profesionale, nivelele 2, 3 şi 3 avansat; 
e. olimpiade şi concursuri şcolare; 
f. examenul de bacalaureat, probele orale de: 

 Evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în Limba română - proba A 
 Evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în Limba modernă - proba C  
 Evaluarea competenţelor digitale - proda D  

(2) Directorul stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a 
examenelor. 

(3) Profesorii examinatori se obligă să cunoască şi să respecte ROFUÎP, Art. 183-205. 
(4) Elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/modul au dreptul să solicite 

o reexaminare, pe baza unei cereri adresate directorului de către elev sau părinte cf. art. 74 
din ROFUÎP. Din comisia de reexaminare nu va face parte profesorul de la clasă. 

(5) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor. 
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IX. DISPOZIŢII FINALE. 
 
Art. 115.  
Un extras al prezentului regulament, care va conţine drepturile şi obligaţiile elevilor, 
precum şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile constatate va fi afişat în fiecare clasă. 
 
Art. 116.  
Regulamentul va fi afişat şi în Sala profesorală şi pe site-ul şcolii www.cobra.rdsor.ro 
 
Art. 117.  
(1) Prezentul regulament se va prelucra de către fiecare diriginte la clasă, întocmindu-se un 

proces verbal în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului 
regulament, îndeosebi cele referitoare la drepturile, obligaţiile şi sancţiunile prevăzute. 

(2) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament în consiliul profesoral, vor fi 
încheiate, de către diriginţi, parteneriate între şcoală şi familiile elevilor în care se va menţiona 
că sunt cunoscute prevederile prezentului regulament privitoare la drepturile şi obligaţiile 
elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice. 

 
Art. 118. 
(1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamentele specifice 

elaborate de MEN, precum şi cu cele ale Codului Muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncă; 
(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora; 
(3) Respectarea prevederilor ROFUIP și a Regulamentului de organizare și funcţionare al Colegiului 

Tehnic „Constantin Brâncuși” este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 
elevilor. 

(4) Prezentul regulament intră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral, Comisia paritară 
şi aprobarea lui prin Consiliul de Administraţie al şcolii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
Prof. VÎLCEANU DANIELA 

http://www.cobra.rdsor.ro/
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X. ANEXE. 
 

ANEXA 1  
PROFESORUL DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 
Posturile de lucru ale profesorilor de serviciu: 

Postul 1. Poartă - corp A (3 profesori şi un elev)  
 Un profesor supraveghează coridorul de la parter şi asigura suplinirile profesorilor 

absenţi; 
 Doi profesori verifică intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală. 

Postul 2. Parter - corp B (2 profesori)  
 Terenul de sport (1 profesor) 

Postul 3. Etaj I - corp B (2 profesori)  
Postul 4. Etaj II - corp B (2 profesori)  
Postul 5. Etaj III - corpB (2 profesori)  
Postul 6. Poartă - corp C (2 profesori)  

 
Sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală sunt: 
1) Va respecta programul de lucru: 07:30-15:15, respectiv 16:00-21:00 pentru serviciul după-

masă, conform graficului afişat; 
2) Va purta un ecuson special cu înscrisul “Profesor de serviciu”, pentru a fi recunoscut; 
3) În cazul imposibilităţii efectuării serviciului, va anunţa direcţiunea şi responsabilul cu 

serviciul pe şcoală cu minim două zile înainte, pentru a fi posibilă înlocuirea; 
4) Instruieşte elevul de serviciu şi întocmeşte procesul verbal de instruire; urmăreşte 

îndeplinirea sarcinilor elevului de serviciu iar, în cazul neîndeplinirii lor, prin referat 
înregistrat la secretariat, propune sancţionarea elevului cf. ROI (cazurile deosebite - teze, 
extemporale - le soluţionează dirigintele) ; 

5) Va efectua controlul intrării cu punctualitate a elevilor şi profesorilor la ore (atribuţii 
specifice pentru profesorii din POSTUL 1 şi 6) : 
 la intrarea elevilor în şcoală, prin poarta corpului A şi a corpului C, verifică ţinuta, 

ecusonul şi carnetul de elev. Elevii care nu vor avea asupra lor ecusonul şi/sau 
carnetul de elev şi elevii care nu poartă ecuson, vor fi înregistraţi în Registrul de 
evidenţă al purtării însemnelor şcolii şi vor fi sancţionaţi, conform prevederilor 
prezentului regulament; 

 permite plecarea elevilor din şcoală după ultima oră de curs sau mai devreme - doar 
cu bilet de voie individual/colectiv semnat de director/profesorii de 
serviciu/diriginte/cabinetul medical/profesorul de la oră (în situaţii deosebite) ; 

 permite ieşirea din şcoală înainte de finalizarea programului unei clase întregi, doar 
dacă elevii sunt însoţiţi de profesor (care are aprobarea conducerii şcolii) . Acest 
lucru se consemnează în foaia de observaţie; 

 are obligaţia de a asigura suplinirea profesorilor absenţi din diferite motive în ziua 
respectivă, propunând profesorii de rezervă nominalizaţi sau profesorii disponibili; 

6) Profesorul de serviciu pentru programul seral verifică prezenţa la program a 
profesorilor, organizează şi asigură suplinirea profesorilor absenţi; 

7) Eliberează bilet de voie elevilor care solicită învoire; 
8) Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 
9) Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele 

de curs; 
10) Înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi stricăciunile, încercând să 

descopere cauzele şi vinovaţii, pentru luarea măsurilor corespunzătoare;  
11) Va acţiona pentru prevenirea şi dezamorsarea incidentelor de orice fel, conform procedurii 

existente la nivelul şcolii, anunţând imediat conducerea şcolii dacă se produc incidente, 
pentru a se putea fi apelat poliţistul de proximitate; 
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12) În caz de alarmă, incendiu sau avarie, asigură evacuarea elevilor şi a personalului, conform 
planului de evacuare afişat pe coridoare; 

13) Contribuie la desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, înformând şi echipa 
managerială despre toate problemele care perturbă procesul de învăţământ; 

14) La terminarea programului: 
 închide dulapul cu cataloage, după ce se asigură că sunt toate la locul lor și 

consemnează prezenţa cataloagelor în procesul verbal;  
 strânge Biletele de voie eliberate în ziua respectivă, le sortează după clasă şi le 

depune în mapa fiecărui diriginte, pentru monitorizarea absenţelor acumulate; 
 completează Foaia de observaţie în Registrul serviciului pe şcoală, consemnând toate 

evenimentele petrecute în timpul serviciului său, eventualele stricăciuni, abateri, 
profesorii absenţi sau care întârzie de la program, orice alte nereguli, şedinţele cu 
părinţii, activităţi de suport educaţionale, activităţile extracurriculare ale zilei şi 
evenimentele deosebite care au avut loc în timpul programului. 
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ANEXA 2  
ELEVUL DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 
Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală la  

POSTUL 1 - POARTĂ CORP A: 

 

(1) Este prezent la şcoală la 07:30 şi părăseşte postul la 14:00;  
(2) Ia legătura cu profesorul de serviciu pe tură şi va semna procesul verbal de instruire cu 

privire la atribuţii; 
(3) Va purta un ecuson special pentru a fi recunoscut cu înscrisul “Elev de serviciu” şi va avea o 

ţinută decentă; 
(4) Absentarea de la post se sanţionează cu două zile eliminare de la cursuri şi scăderea notei la 

purtare; 
(5) Anunţă dirigintele cu o zi înainte, dacă nu se poate prezenta la serviciul pe şcoală; 
(6) Nu părăseşte spaţiul rezervat pentru perioada în care a fost desemnat elev de serviciu; 
(7) Nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg fară acordul dirigintelui sau 

profesorului de serviciu; 
(8) Salută politicos persoanele care intră în şcoală, le îndrumă sau le însoţeşte către 

birourile: Direcţiune, Secretariat, Sală Profesorală; 
(9) Verifică împreună cu profesorul de serviciu carnetul şi ecusonul elevilor la începutul 

programului; 
(10) Anunţă elevii care sunt căutaţi la poartă de părinţi sau rude; 
(11) Observă în timpul pauzelor pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale pe 

coridoare (geamuri, mese, scaune, întrerupătoare, perdele, avizier) , aducând la cunoştinţă 
imediat profesorului de serviciu; 

(12) Anunţă profesorul de serviciu ori de câte ori este cazul despre deficienţe tehnice semnalate la 
instalaţiile sanitare, electrice; 

(13) Va aduce la cunoştinţa profesorului ori directorului care este de serviciu, orice incident apărut 
în desfăşurarea programului (bătăi, stricăciuni, pătrunderea persoanelor străine, clase care 
deranjează orele etc.) ; 

(14) Are datoria de a informa clasele de elevi în timpul orelor prin circulare emise de direcţiune; 
(15) Neîndeplinirea sarcinilor atrage repercursiuni: înlocuire/absenţe/sancţiuni. 
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ANEXA 3 

ELEVUL DE SERVICIU PE CLASĂ 
 

Sarcinile elevului de serviciu pe clasă: 

a. Comunică la ore absenţele şi alte situaţii deosebite; 
b. Preia cheia clasei de la elevul de serviciu din ziua precedentă; 
c. Asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor: 

 necesarul de cretă în pauze,  
 tablele şterse,  
 catedra curată, scaun la catedră în stare bună,  
 iluminat, aranjează perdelele de umbră, 
 ventilarea corespunzătoare a sălii de clasă; 

d. Pleacă din clasă ultimul la finalul orelor de curs, după ce se asigură că: 
 elevii au lăsat mesele curate, 
 elevii au ridicat scaunele pe mese, 
 geamurile şi lumina sunt închise; 

e. La plecare închide uşa şi în dimineaţa următoare predă cheia colegului, care va fi elevul de 
serviciu pe clasă în ziua respectivă; 

f.     Închide sala de clasă când au ore în laboratoare/ateliere sau sala de sport şi la terminarea 
orelor; 

g. Semnalează profesorilor de serviciu/profesorului de la clasă orice stricăciuni produse. 
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ANEXA 4 

PROFESORUL DIRIGINTE 

 
Dirigintele are următoarele atribuţii: 
(1) organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul; 
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 
e) activităţi educative şi de consiliere; 
f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 

(2) monitorizează: 
a) situaţia la învăţătură a elevilor; 
b) frecvenţa elevilor; 
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 
e) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 
f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătura cu calitatea actului 

instructiv educativ; 
(3) colaborează: 

a) cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-
educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 
c) cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la intreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 
bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură 
cu colectivul de elevi; 

d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea 
elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri 
implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii 
ale elevilor clasei; 

f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de 
date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

(4) informează: 
a) elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii; 
b) elevii si părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al 
elevilor; 

c) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora 
la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui 
scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie; 

d) familiile elevilor, în scris, în legatură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

(5) alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 
reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 
 
Pe langă toate aceste atribuţii, dirigintele mai are şi o serie de responsabilităţi: 
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1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, 
consiliul clasei; 

2. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
3. motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
4. stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a 

fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

5. aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii; 

6. încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfarşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează 
în catalog şi în carnetele de elev; 

7. realizează ierarhizarea elevilor la sfarşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către 
aceştia la învăţătură şi purtare; 

8. propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în 
conformitate cu prevederile legale; 

9. întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport 
scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor; 

10. verifică zilnic consemnările din Caietul de conduită al elevului; 
11. Verifica periodic Registrul de monitorizare a curăţeniei şi păstrării bunurilor în sălile de 

clasă; 
12. completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează; 
13. elaborează portofoliul dirigintelui. 
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ANEXA 5 
CODUL DE CONDUITĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 
1. Manifestaţi onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa 

managerială. 
2. Manifestaţi respect faţă de colegi şi echipa managerială, nu exprimaţi critici nefondate şi 

etichetări la adresa activităţii lor profesionale. 
3. Nu vă angajaţi în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii celorlalţi. 
4. Utilizaţi un limbaj ce exprimă respectul faţă de demnitatea celorlalţi atât în comunicarea 

scrisă, cât şi în cea orală. 
5. Nu manifestaţi inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex. 
6. Nu prejudiciaţi dreptul sacru la demnitate umană şi nici dreptul persoanei la propria 

imagine. 
7. Fiţi prompt şi ordonat în privinţa îndatoririlor ce vă revin. 
8. Îmbrăcaţi-vă adecvat, potrivit statutului profesional. 
9. Nu întîrziaţi niciodată la oră, indiferent de motiv. 
10. Anunţaţi dacă sunteţi bolnav şi propuneţi activităţi pentru lecţiile suplinite. 
11. Respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional. 
12. Apreciaţi elevii ca indivizi, nu încercaţi să fiţi unul dintre ei. 
13. Fiţi conştienţi de influenţa pe care o aveţi ca profesori asupra elevilor şi nu faceţi abuz de 

autoritate. 
14. Arătaţi respect şi politeţe faţă de elevi spunând „te rog” şi „mulţumesc”. 
15. Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor. 
16. Demonstraţi o atitudine pozitivă, puteţi fi astfel un bun exemplu. 
17. Aveţi răbdare cu elevii şi celelalte cadre didactice. 
18. Nu fiţi sarcastici, nu umiliţi sau ameninţaţi în niciun fel elevii. 
19. Nu criticaţi colegii în faţa elevilor în nicio situaţie. 
20. Prezentaţi elevilor un set clar de reguli aplicate cu consecvenţă, fără discriminare şi 

resentimente. 
21. Abordaţi în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine 

planificate şi organizate. 
22. Nu citiţi după notiţe, oricât ar fi de tentant. 
23. Verificaţi echipamentele sau aparatele înainte să le folosiţi. 
24. Nu fiţi descurajaţi dacă „o lecţie nu a ieşit bine” – toţi putem avea momente de eşec. 
25. Evaluaţi elevii cât mai obiectiv şi pertinent. 
26. Fiţi flexibili în activitatea dumneavoastră pentru a vă putea adapta situaţiilor concrete 

întâlnite. 
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ANEXA 6 
CODUL DE CONDUITĂ A ELEVULUI 

 
CALITATEA DE ELEV IMPUNE:  

1. Respectarea regulamentelor şcolare în vigoare;  
2. Ţinuta decentă în concordanţă cu climatul educativ;  
3. Folosirea unui limbaj adecvat vârstei şi locului unde se află;  
4. Atitudinea respectuoasă faţă de personalul şcolii;  
5. Frecventarea obligatorie a orelor de curs;  
6. Participarea la toate activităţile şcolii;  
7. Obligaţia de a circula numai prin locurile permise elevilor;  
8. Obligaţia de a nu aduce persoane străine în şcoală;  
9. Păstrarea în condiţii optime a bunurilor din incinta şcolii;  
10. Păstrarea curăţeniei în şcoală;  
11. Asumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite;  
12. Respectul faţă de colegi;  
13. Obligaţia de a nu fuma şi de a nu consuma băuturi alcoolice sau droguri;  
14. Obligaţia de a avea manuale, caiete şi alte instrumente necesare desfăşurării orelor de 
curs;  
15. Obligaţia de a aştepta în clasă, în ordine, profesorul, pregătiţi pentru începerea orei;  
16. Îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasă şi pe şcoală;  
17. Obligaţia de a avea asupra lor carnete de elevi;  
18. Purtarea ecusonului la vedere, pe toata durata programului şcolar; 
19. Obligaţia de a informa părinţii în legătură cu situaţia şcolară;  
20. Interdicţia de a poseda şi de a difuza materiale cu caracter obscen şi pornografic;  
21. Anunţarea dirigintelui în cazul unor situaţii deosebite; 
22. Părăsirea incintei şcolii după terminarea programului şcolar. 

 


