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MINISTERUL EDUCAȚIEI  



 

 

ARGUMENT 

Orice persoană care activează în cadrul Liceului Tehnologic"Domokos 

Kazmer", responsabilă cu instruirea și educația elevilor înscriși , are calitatea 

morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile 

prezentului Regulament de ordine interioară precum și prevederile Codului 

de conduită etică. 

Scopul prezentului Regulament de ordine interioară este de a 

compatibiliza Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de 

Invațământ Preuniversitar cu prevederile specifice, valorile promovate și 

tradiția Liceului Tehnologic"Domokos Kazmer". 

Codul de conduită etică este aplicabil tuturor persoanelor care, în 

conformitate cu prevederile "Statutului personalului didactic" din Legea 

Educatiei Nationale 1/2011, îndeplinesc funcția de personal didactic/cadru 

didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum și 

funcții de conducere, de îndumare și control în cadrul unităților/instituțillor 

de învățământ preuniversitar, în inspectoratele școlare și casele corpului 

didactic. 

Codul de conduită etică functionează atât ca un contract moral între 

părinți/tutori legali, elevi, comunitatea locală și diferitele categorii de 

personal din sistemul de învățământul preuniversitar responsabil cu 

instruirea și educația, cât și ca un sistem de standarde de conduită colegială 

capabile să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane 

implicate în activitatea educațională, prin formarea și menț inerea unui 

climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte. 

Respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară și a Codului 

de conduită etică reprezintă o garanție a creșterii calității activității instructiv- 

educative și prestigiului Liceului Tehnologic "Domokos Kazmer" 

                                    

 

 

 



CAPITOLUL I 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. I. Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) este elaborat pe baza Legii 

Educatiei Naționale Nr.1/2011, Statutului Personalului Didactic, a Contractului 

Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ 

Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.1.P.), a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) și altor 

reglementari ale M.E.; 

Art 2. Regulamentul de Ordine Interioară (R.0.I.) are la bază propunerile 

Consiliului Profesoral la care ia parte personalul auxiliar precum și 

reprezentanții părinților și ai elevilor având în vedere strategia națională și 

locală pentru dezvoltarea învățământului. 

Art. 3. Scopul Regulamentului de Ordine Interioară (R.O.I.) este de a implementa 

în viața organizației școlare prevederile Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar respectând condițiile 

specifice, valorile promovate și tradiția Liceului Tehnologic "Domokos Kazmer". 

Art. 4. Acest regularnent va fi respectat de întregul personal al unității de 

învățământ(didactic, didactic auxiliar și nedidactic), de elevi si părinți. 

Art. 5. Prin aplicarea prezentului regulament, angajații școlii au obligația să 

dovedească profesionalism, cinste, ordine și disciplină, să-și asigure exercitarea 

corectă a atribuțiilor stabilite în concordanță cu Regulamentul de organizare și 

funcționare, cu fișa postului și cu Contractul Colectiv de Muncă. 

Art. 6. Prevederile actualului Regulament vor fi completate și imbunătățite 

periodic, pe baza propunerilor venite de la profesori, elevi, părinți, în strânsă 

relatie cu parteneriatele școlii. 

  

 

 

 



CAPITOLUL II. 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

Art. 7. Liceul Tehnologic "Domokos Kazmer" școlarizează elevi în următoarele 

forme de învățământ: 

a) Învățământ preșcolar 

b) Învățământ primar 

c) învățământ  gimnazial 

d) învățământ tehnologic prin cursuri de zi; 

e) învățământ liceal tehnologic prin cursuri serale cu frecvență  

f)  școală postliceală 

Art. 8. Programul de funcționare a cursurilor este după cum urmează: 

1. Cursurile de zi se desfășoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de regulă 

în intervalul 8:00- 14:00/ 15:00 . Ora de curs are durata de 50 de minute, respectiv 

45 de minute în învățământul primar,urmată de o pauză de 10 minute.. 

2. Cursurile serale se desfasoară in zilele lucrătoare, de luni pană vineri, de 

regulă în intervalul 16:00- 20/ 21:00 Ora de curs are durata de  50 de minute (la , 

urmată de o pauză de  10 minute. 

3. În cazuri speciale când se recurge la suspendarea cursurilor , ( calamități 

naturale, zile libere acordate În afara celor legale stabilite, etc ), orele vor fi 

recuperate sâmbată după un grafic orar aprobat de Consiliul de administrație. 

Art. 9. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului 

școlar numită prin decizia directorului la începutul anului școlar. Directorul 

verifică fiecare versiune de grafic, îl aprobă prin semnătură și aplicarea ștampilei 

și stabileste persoana care răspunde de arhivarea acestuia. 

1) Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare 

formă de învățământ și specializare; 

2) La începutul anului școlar se va stabili un grafic privind derularea stagiilor de 

instruire practică în funcție de care vor fi realizate versiunile de orar pe parcursul 

anului; 

3) La modificarea orarului, noua versiune se va afisa pe site-ul școli, în sala 

profesorală și la panoul pentru elevi, cel mai târziu joi în săpamâna anterioară. 

Art. 10. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar si nedidactic 

1. Personalul didactic auxiliar își desfășoară de regulă programul între orele 

8.00-14.00. 14:00-22:00. Pentru bibliotecar se va stabili cel putin o zi pe 



săptămână cu program după amiaza, astfel încât să fie asigurat accesul la 

bibliotecă pentru cursantii de la învățământul seral. 

2. Serviciul secretariat și contabilitate își desfășoară „programul cu publicul și 

cu elevii" zilnic în pauzele dintre ore și intre orele 10.50-12.10; 

3. Personalul de pază,  personalul de la centrala termică, cantină, ingrijire și 

intreținere lucrează conform graficului stabilit de serviciul administrativ; 

4. Fiecare angajat este obligat să-și cunoască atribuțiile ce îi revin ca salariat în 

învățământ în conformitate cu fișa postului, procedurile de activitate și 

legislația în vigoare. 

Art. 11. Accesul  elevilor, a personalului și a altor persoane în interiorul școlii 

în timpul programului de școală este reglementat prin proceduri. 

Art. 12. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic este obligat să 

respecte programul de lucru stabilit prin fișa postului. 

(1) Absentarea de la program a personalului școlii pentru rezolvarea unor 

probleme de ordin personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii 

unității (cadrele didactice și auxiliare) sau serviciului administrativ (personal 

nedidactic), în conformitate cu legislația în vigoare; 

(2) Cererile scrise adresate conducerii școlii pentru zile libere, se depun la 

secretariat de regulă cu cel putin 24 de ore înainte de data învoirii și sunt însoțite 

obligatoriu de graficul de recuperare propus de angajat (cadru didactic, didactic 

auxiliar sau nedidactic); 

(3) Unui cadru didactic îi vor putea fi acordate cel mult 2 zile libere într-un an 

școlar, pentru rezolvarea unor probleme personale; 

(4) În caz de boală, angajatul va anunta telefonic lipsa de la program, 

imediat ce constată imposibilitatea prezentării la școală ș i va prezenta la 

serviciul secretariat certificatul medical, pană cel  târziu la data de 5 a lunii 

următoare. 

 

 

(5) Pentru profesorii care activează în mai multe unități școlare prezentarea 

concediului medical este obligatorie în fiecare dintre aceste școli. Originalul 

acestuia se depune în scoală în care are norma de bază. 

(6) Recuperarea orelor neefectuate se va înregistra în condica de prezentă, 

precizându-se clar activitatea ce se recuperează și din ce dată. 

Art. 13. Prezența în școală, în afara orelor de program școlar a oricarei persoane, 

chiar dacă este salariat al școlii, se va consemna în Registrul de poartă; 

 



CAPITOLUL III 

 

PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 14. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) activitatea de predare la clasă; 

b) activitatea de pregătire a lecțiilor; 

c) activitatea de perfecționare rnetodico-științifică; 

d) activitatea in cadrul catedrei de specialitate din care face parte; 

e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii, 

f) activitatea de dirigenție (după caz) ; 

g) activitatea in cadrul comisiei metodice a 

diriginților,  activități extracurriculare desfășurate cu 

elevii;  

i) activitatea ca profesor de serviciu. 

Art. 15. Personalul didactic din învățământ are obligația: 

1. să apere interesele  școlii  în orice împrejurare. 

2. să contribuie la menținerea atmosferei de respect reciproc, de considerație 

pentru toate discipinele, de stimă, de colaborare și sprijin reciproc; 

3. să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire 

profesională și pedagogice; 

4. să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie de la 

oră; 

5. să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră și numai în scopul predării, și 

educației; 

6. să nu prelungească ora în detrimentul pauzei; 

7. să fie consecvent în cerințe; 

S. să realizeze o evaluare a cunoștințelor, abilităților și competențelor elevilor 

periodic, ritmic și printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate și 

corectitudine, pentru a oferi elevului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor 

personalității acestuia; 

9. să informeze elevii despre modalitățile și criteriile de evaluare pe care le va 

aplica, precum și asupra rezultatelor evaluării; 

10. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul 

activității și cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 



11. să aibă o ținută morală deplină în concordanță cu valorile educaționale pe 

care le transmite elevilor, un vocabular și o vestimentație decentă, un 

comportament demn și responsabil; 

12. să realizeze orele de pregatire pentru examenele naționale , olimpiade precum 

și cele de recuperare (dacă este cazul); 

13. să fie preocupat de achiziția, pregătirea și întreținerea în bune condiții a 

materialului didactic,a mijloacelor audiovizuale, aparatele și instrumentele de 

lucru (pentru experimente, demonstrații, lucrări de laborator, lucrări practice etc.); 

14. să participe la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare și a examenelor 

naționale; 

15. să participe obligatoriu la toate ședințele și activitățile Consiliului Profesoral; 

16. să îndeplinească sarcinile și atribuțiile care îi revin in calitate de profesor de 

serviciu; 

 

17. să informeze, în regim de urgență, conducerea unității de învățământ 

și/sau organele de poliție/jandarmerie asupra producerii unor evenimente 

de natură să afecteze ordinea publică, precum și asupra prezenței 

nejustificate a unor persoane în incinta școlii sau în imediata apropiere a 

acesteia.  

18. să asigure suplinirea orelor colegilor absenti, conform orarului de 

suplinire întocmit de direcțiune; 

19. să participe la activitățile comisiei metodice din care face parte, ale 

Consiliului Clasei, precum și la activitățile convocate de director; 

20. ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a 

catalogului clasei pe care o conduce, pe care il va verifica periodic iar  la sfârșitul 

anului școlar il va preda spre verificare directorului/ directorului adjunct. 

21. să completeze zilnic condica de prezență. 

22. să respecte cu strictețe regulile de completare a catalogului; 

Art. 16. Cadrele didactice se prezintă la scoală cu cel putin 15 minute înainte de 

prima oră de curs din orarul propriu; 

Art. 17. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru 

desfășurarea orelor în condiții corespunzătoare, civilizate de ținută, ordine și 

curățenie iar la iesirea de la oră vor supraveghea cu atenție evacuarea sălii în 

ordine precum și starea de curățenie a acesteia. 

Art. 18. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este pennisă numai 

cu acordul profesorului și a directorului; 



Art. 19. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. 

Art. 20. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind 

disciplina muncii în unitate: 

- Profesorilor le este interzis să invoiască elevii în timpul programului de scoală, 

indiferent de motivul pentru care solicită învoirea. 

− Profesorii au obligația să înregistreze absențele elevilor la începutul 

fiecărei ore. Elevii care sosesc după acest moment vor fi consemnati 

întârziați, la sfârșitul orei; Elevii navetiști sunt înregistrați absenți 

numai la sfârșitul orei, 

− să folosească eficient timpul de lucru pentru indeplinirea sarcinilor 

de serviciu; - Să indeplineaseă cu responsabilitate și profesionalism 

sarcinile de serviciu; 

− Sa utilizeze spatiul și bunurile școlii numai pentru rezolvarea sarcinilor de 

serviciu și nu pentru lucrări în interes personal. 

− Profesorii care vor fi surprinsi că nu sunt punctuali  în mod repetat, vor 

fi atenționați verbal iar dacă nu se remediează situația orele le vor fi anulate în 

condică, de către director. 

− Pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsați în sălile de clasă nesupravegheati, 

chiar dacă au ore consecutive. 

− De starea, dotarea și gradul de confort din sălile de curs, răspunde fiecare 

responsabil de sală.  

− In spiritul principiilor privind protejarea mediului, profesorii sunt obligați să 

supravegheze elevii astfel încât deșeurile să fie adunate în mod disociat, în 

fiecare sală fiind repartizate 2 coșuri de gunoi: unul pentru hârtie, unul 

pentru plastic. 

− Profesorii vor respecta întocmirea regulamentul de conpletare a catalogului și 

răspund pentru corectitudinea înscrisurilor din catalog, motiv pentru care 

semnează angajamentul de la sfârșitul catalogului, la începutul anului școlar; 

− Săptămânal dirigintele motivează absențele elevilor pe baza documentelor 

prezentate; 

− La sfârșitul fiecărui an, dirigintele numără absențele, calculează și înregistrează 

în catalog media anuală a elevilor și precizează situația școlară, conform 

formularului din catalog ; 

− La clasele de școală profesională, dirigintele are obligația de a raporta lunar, la 

secretariat, absențele nemotivate ale elevilor în vederea suspendării bursei 

profesionale, dupa caz. 



− Înainte de ziua ședintei Consiliului Profesoral pentru stabilirea notei la purtare, 

dirigintele va convoca Consiliul profesoral al clasei în vederea stabilirii 

notelor la purtare și va întocmi procesul verbal pentru , respectand ROFUIP 

în vigoare. 

Propunerea dirigintelui pentru nota la purtare va fi analizată și aprobată de 

Consiliul profesoral. 

− Notele la purtare stabilite de Consiliul profesoral vor fi înregistrate de către 

diriginte în catalog ; Acestea nu mai pot fi modificate decât printr-o decizie 

ulterioară a aceluiași Consiliu profesoral, pentru cazuri excepționale. 

- Catalogul încheiat cu toate datele completate la zi, și cu procesul verbal 

completat înpreună cu : raportul de activitate, propuneri de imbunătățire a 

activitatii educative și statisticile de sfârșit de semestru sau an vor fi predate 

directorilor la sfârșitul fiecărui an; 

- Pentru toate activitațile stabilite în planul de muncă precum și pentru acțiunile 

organizate la nivel de minister, ISJ, sau școală profesorii vor manifesta 

punctualitate. 

Dupa finalizarea examenelor de încheiere a situației școlare  dirigintele are 

obligația de a verifica dacă notele obținute  au fost inregistrate corect în 

catalog de către profesorii examinatori. De asemenea va calcula și va 

înregistra în catalog media anuală și va preda catalogul la secretariat. 

− Profesorii au obligația de a respecta termenele anunțate de șefii de catedră, 

director sau secretariat . 

Art.21.Diriginții claselor în anul școlar 2022-2023 sunt numiți conform 

deciziilor semnate de către directorul unității. 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV 

 

CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art. 22. Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt 

conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, 

după caz. În exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie și 

directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu 

autoritățile administrației publice locale. Consiliul de administrație al școlii 

are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ. 

Art. 23. Consiliul de administrație este constituit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 1/ 2011, Legea educației naționale și este format din 13 

membri, fiind reprezentate cadrele didactice, consiliul local, primarul, părinții 

și elevii. 

Art. 24. La ședințele consiliului de administrație participă , și un reprezentant al 

elevilor, cu statut de observator sau cu drept de vot dacă a înplinit vârsta de 18 

ani(în cazul școlii din Sovata elevul are drept de vot). 

Art. 26. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este 

necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. 

Art. 27. Consiliul de administratie are urmatoarele atribuții : 

a) adopta proiectul de beget și avizează execuția bugetară la nivelul școlii; 

b) aprobă planul de acțiune a școlii ; 

c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 

d) stabilește pozitia școlii în relațiile cu terți; 

f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și 

schema de personal nedidactic; 

g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 

propunerea consiliului profesoral; 



h) sanctionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale personalului 

didactic, auxiliar si nedidactic, conform legii; 

i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; 

 j) aprobă graficul anual de derulare a stagiilor de instruire pracică a unității de 

învățământ; 

k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, 

alaturi de director; 

1) indeplineste orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale 

Ministerului Educației Naționale. 

Art. 28. Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea 

voturilor celor prezenți. Excepție fac hotărârile cu privire la angajarea, 

motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și 

disponibilizarea personalului didactic care se iau cu 2/3 din voturile membrilor 

C. A. Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, 

cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere, 

acordarea gradației de merit, restrângerea de activitate, acordarea 

calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele , se iau prin vot secret. Membrii 

consiliului de administrație care se află in conflict de interese nu participă la 

vot. 

Art. 29. Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau 

cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație (conform art. 

96 din Legea nr. 1/2011). 

Art. 30. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. 

Directorul Liceului Tehnologic "Domokos Kazmer" are urmatoarele atribuții: 

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea 

executivă ; 

b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ; 

c) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru 

performanțele unității de învățământ pe care o conduce; 

d) propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de oranizare 

și funcționare al unității de învățământ; 

e) propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și 

raportul de execuție bugetară; 

f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și 

încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ; 



g) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii; 

h) prezintă anual un raport asupra calitații educației în unitatea sau în instituția 

pe care o conduce. Raportul este prezentat în fata comitetului de părinți și este 

adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului 

școlar județean. 

i)  transmite inspectoratului școlar  datele statistice pentru sistemul national de 

indicatori privind educația. 

Art. 31. Consiliul profesoral (C. P.) ia decizii în domeniul instructiv — educativ. 

 

1. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de 

predare și de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de invățământ  

și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic 

auxiliar al unității de învățământ este obligat să participe la ședințele 

consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la 

activitatea acestuia și atunci când este invitat, absentele nemotivate 

constituindu-se in abateri disciplinare. 

2.La ședintele consiliului profesoral, directorul invită, în funcție de tematica 

dezbatută, personalul didactic auxiliar, administrativ, reprezentanți desemnați 

ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale și ai partenerilor 

sociali. 

3.Consiliul profesoral se  întrunește în următoarele situații: când directorul 

consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului reprezentativ 

al elevilor, a jumatate plus unu din membrii Consiliului 

reprezentativ/Asociatiei părinților sau la solicitarea a 2/3 din membrii 

Consiliul de administrație. 

4.Consiliul profesoral poate fi convocat în ședință extraordinară și la cererea a 

minimum o treime din numărul membrilor săi. 

5.Participarea la ședințele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele 

didactice; absenta nemotivată de la aceste sedințe se consideră abatere 

disciplinară. 

6.Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul 

consiliului profesoral, care are atributia de a redacta lizibil și inteligibil 

procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. 

7.La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și 

invitații, în funcție de situație, au obligația să semneze procesul-verbal, 

încheiat cu această ocazie. Directorul unității de învățământ răspunde de 



acest lucru. Lipsa cvortunului de semnături anulează valabilitatea punerii 

în aplicare a hotărârilor sedinței respective. 

8.Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului 

profesoral" care se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni 

document oficial, se leagă și se numerotează. Pe ultima foaie, directorul 

unității de învățământ stampilează și semnează, pentru autentificarea 

numarului paginilor și a registrului. 

9.Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoț it, in 

mod obligatoriu, de dosarul care conț ine anexele proceselor-verbale 

(rapoarte, programe, informari , tabele, liste, memorii, sesizări etc.). 

Celelalte documente oficiale, registrul ș i dosarul(conform art. 27 din 

ROFUIP). 

10.Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele: 

a) gestionează, asigură calitatea actului didactic; 

stabilește Codul de etică profesională și monitorizează  aplicarea acestuia; 

b) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajat al unității de 

învățământ, în baza 

cărora se stabilește calificativul anual; 

c) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului 

didactic; 

d) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 

e) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de 

"profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedră; 

g) aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor; 

h) propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul 

cadrelor didactice cu performane slabe sau pentru încălcări ale eticii 

profesionale; 

i) propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare 

profesională continuă a cadrelor didactice; 

j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație; 

k) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație(conform 

art. 98 din Legea nr.1/2011) 



Art. 32. Pentru buna funcționare a procesului instructiv educativ, în anul școlar 

2022-2023 

se constitute următoarele comisii metodice pe arii curriculare și comisii : 

1.Comisia metodică pentru curriculum 

2.Comisia metodică pentru aria curriculară matematică și științe; 

3.Comisia metodică pentru aria curriculară SSU; 

4.Comisia metodică pentru aria curriculară tehnologii; 

5.Comisia pentru evaluare și asigurarea calității 

6.Comisia metodică a diriginților 

7.Consiliul pentru curriculum si formare continuă 

8.Comisia pentru Încadrare și salarizare 

9.Comisia pentru elaborarea schemelor orare 

10.Comisia pentru acordarea burselor și bani de liceu 

11.Comitetul de securitate și sanatate în muncă 

12.Comisia PSI 

13.Comisia pentru orientare scolară și profesională, promovarea imaginii școlii 

și relații de 

parteneriat 

14.Comisia pentru evaluare și ritmicitate a notării , disciplina , frecvența și 

nonviolența 

15.Comisia pentru proiecte interne și internaționale 

16.Comisia pentru organizarea serviciului pe scoală 

17.Comisia de control a documentelor școlare 

18.Comisia pentru selecționarea și asigurarea arhivării în bune condiții a tuturor 

documentelor școlii 

19.Comisia de organizare, coordonare și desfășurare a examenelor de încheiere, 

corigențe șidiferență; 

  20. Comisia de organizare și amenajare eficientă a 

spațiului școlar;  

  21.Comisia pentru recepție, inventariere și casare 

22.Comisia culturală 

23.Consiliile profesorale ale claselor 

Art 33.Constituirea Comisiilor și consiliilor se face la începutul anului școlar 

la propunerea Consiliului profesoral. Componența și atribțiile acestora se 

stabilesc de căre Consiliul profesoral, sunt analizate și de către Consiliul de 

administrație iar directorul emite decizie de constituire pentru fiecare in parte. 



Art. 34.Atribuțiile fiecărei comisii sunt stabilite prin decizia de numire iar 

activitatea acestora se desfăsoară pe baza unui plan managerial al comisiei, 

urmărind obiectivele stabilite. 

 

 

CAPITOLUL V. 

ELEVII 

Art. 35. Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naționalitate, 

rasă, apartenență politică sau religioasă, care este inscris în unitatea de 

învățământ, participă la activitățile organizate de acesta sau reprezintă unitatea 

de învățământ . 

Art. 36.Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și participarea 

la toate activitațile inițiate de unitatea de învățământ. 

Art. 37. 

1)Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor 

2) Absențele datorate imbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forță 

majoră, se consideră motivate. 

3) Motivarea absentelor se face pe baza următoarelor acte 

− adeverință eliberată de medicul de familie  

− adeverintă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat 

-cerere scrisă a părintelui elevului . l  

4)Motivarea absentelor se face de către diriginte 

5)Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile de 

la întoarcerea elevului la cursuri și vor fi păstrate de diriginte pe tot parcursul 

anului școlar 

6)Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a 

absentelor atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate. 

Art. 38. 

Drepturile elevilor 

− elevii din învățământul de stat beneficiază de învățământ gratuit 



− elevii pot beneficia de burse pentru studii în condițiile 

prevăzute de lege -elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea 

profesorilor baza materială a școlii -elevii pot fi cazați în 

intemat și pot servi masa la cantina școlii. 

-elevii beneficiază în timpul școlarizării de asistentă 

psihopedagogică gratuită -elevii din învățământul  de stat pot 

prirni premii și recompense pentru merite deosebite la învățătură. 

− elevii își pot alege forma de învățământ pe care doresc să o urmeze 

 

Art. 39.Elevii au dreptul de a se organiza. 

Consiliul reprezentativ al elevilor este format din reprezentanți ai elevilor din 

fiecare clasă și functionează in baza Regulamentului de Organizare si 

Funcționare al Consiliului Național al Elevilor; 

1). Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant in Consiliul de adrninistrație,  și 

un reprezentant in CEAC. 

2). Consiliul elevilor are următoarele atribuții 

− reprezintă interesele elevilor in Consiliul de Administrație al școlii 

− reprezintă interesele elevilor in stabilirea ofertei educaționale a școlii 

− sprijină profesorii diriginți în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor 

elevilor înscriși  

−  se implică in evitarea conflictelor dintre elevi și în soluționarea lor 

−  asigură o bună relaționare între profesori elevi –părinți 

- se implică în redactarea revistelor școlii și a foii de știri a școlii, pentru 

exercitarea dreptului la opinie al elevilor 

−  se implică în organizarea activităților cultural —distractive pentru elevi. 

3). Consiliul Elevilor își desfășoară activitatea în baza unui regulament 

propriu și a unui plan anual realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (responsabil Comisia 

Metodică a Diriginților), și a unui grafic de întruniri (acțiune / data); aceste 

documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administrație al liceului; 

la întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor se întocmesc procese verbale, iar 

un exemplar se depune la coordonatorul pe proiecte și programe educative. 

 



Art 40. Transferul elevilor: 

 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de 

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

specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. Transferul 

copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul motivează, în scris, 

refuzul de aprobare a cererii. )În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, 

gimnazial, învăţământul profesional, liceal, postliceal, precum şi în învăţământul dual, 

elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de 

învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de 

antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu. (2)În învăţământul 

dual, transferul elevilor de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de 

învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta nu se poate efectua decât cu 

avizul operatorului economic. (3)În situaţii excepţionale, bine motivate, în care 

transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar 

poate aproba depăşirea efectivului maxim, conform legislaţiei în vigoare.(1)În 

învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual, 

aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, 

specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de 

diferenţă. (2)Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc 

prin compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe 

se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi la 

propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.Elevii din învăţământul liceal, din 

învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând 

forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: a)în cadrul învăţământului 

liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar, în vacanţele 

şcolare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza 

avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a 

documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute , în limita 

efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege; b)în cadrul învăţământului liceal, elevii 

din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul 

an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 



transferul; c)în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a 

IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar numai dacă media lor de admitere este cel 

puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită 

transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale 

judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale 

justificative, şi în situaţiile excepţionale  în limita efectivelor maxime la clasă, 

stabilite de lege; d)în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din 

clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este 

cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. 

Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie; 

e)elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în 

aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea 

examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza 

criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul; f)elevii care au finalizat clasa a IX-a a 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a 

învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la 

care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, 

cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după 

promovarea examenelor de diferenţă; g)elevii din clasele terminale ale învăţământului 

liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă cursuri de zi la învăţământul cu 

frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul vacanţelor şcolare, după 

susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.  Elevii din învăţământul liceal, 

din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera de la o 

formă de învăţământ la alta astfel: a)elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se 

pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea 

examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7 la fiecare disciplină/modul 

de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute 

în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se 

face, de regulă, în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, 

care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă; b)elevii de la 

învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, 

în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; c)elevii din clasele terminale ale 

învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul 

cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor 

de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în 

învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, 



dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la 

clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ; elevii din învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot 

transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi 

la clasă. ATransferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de 

circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare 

intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează 

astfel: a)la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se transferă de la o 

unitate de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de 

circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predarea 

intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini şi 

cunoştinţe la limba modernă; b)testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la 

nivelul unităţii de învăţământ la care elevul se transferă, de către o comisie desemnată 

în acest sens de directorul unităţii de învăţământ; c)la nivel liceal, începând cu clasa a 

IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei 

limbi de circulaţie internaţională vor susţine examene de diferenţă (după caz) şi un 

test de verificare a competenţelor lingvistice în unitatea de învăţământ la care se 

transferă. (2)Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de 

învăţământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de 

învăţământ. (3)Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea 

disciplinei nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţele şcolare. 

Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. Prin excepţie, transferurile de la 

nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând 

cont de interesul superior al copilului. (2)Transferurile în care se schimbă forma de 

învăţământ se efectuează în următoarele perioade: a)de la învăţământul cu frecvenţă la 

cel cu frecvenţă redusă, de regulă în vacanţele şcolare; în aceleaşi perioade se 

efectuează şi transferul la/de la învăţământul profesional şi tehnic şi de la/la 

învăţământul dual la învăţământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului 

şcolar se pot aproba în mod excepţional în cazurile precizate la alin. (4); b)de la 

învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de 

vară. (3)Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea 

profilului şi/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, 

conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se 

solicită transferul. (4)Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în 

mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele 

situaţii: a)la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un 

alt sector al municipiului Bucureşti; b)în cazul unei recomandări medicale, eliberată 



pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică; c)de la 

clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; d)la/de la 

învăţământul de artă, sportiv şi militar; e)de la clasele cu program de predare intensivă 

a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase; f)în alte 

situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar.  Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa 

celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau reprezentantului legal 

sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ.)În mod excepţional, elevii din unităţile de 

învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională declaraţi "Inapt"/"Necorespunzător" pentru cariera militară, cei care comit 

abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unităţi de 

învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei, în 

timpul anului şcolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament, precum şi a reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile 

de învăţământ unde este înmatriculat elevul. (2)Copiii personalului în activitate, 

decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii, din următoarele 

categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, funcţionari publici cu 

statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot 

transfera, la cerere, din unităţile de învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua 

Ministerului Educaţiei şi în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare 

şi au fost declaraţi "Admis" la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, 

conform reglementărilor specifice ministerului respectiv. Elevii din învăţământul 

preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de 

stat, în condiţiile prezentului regulament. (2)Elevii din învăţământul preuniversitar de 

stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în 

condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare. (3)Elevii din 

învăţământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în condiţiile 

stabilite de prezentul regulament, precum şi de regulamentul specific de organizare şi 

funcţionare. Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de 

evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul 

special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. (2)Propunerea de 

reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 

către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului şi de către consilierul şcolar. Decizia 

de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul 

centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor sau al 

reprezentanţilor legali.După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare 



este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. 

Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea 

de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea 

de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de 

audient. 

Art. 41.îndatoririle elevilor 

-elevii sunt obligați să frecventeze cursurile 

− elevii trebuie să aibă o ținută decentă, sä fie îmbrăcați curat și să aibă asupra 

lor 

caietele și cărțile potrivite pentru ziua de curs; 

-elevii trebuie sa aibă un comportament civilizat atît în scoală cît și în afara ei. 

-la atelierul școlar este obligatoriu să poarte echipamentul de protecție 

Elevii trebuie să cunoască și să respecte : 

− legile statului; 

− legea învățământului; 

− regulamentul interior; 

 

− normele de  securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor ; 

− normele de protectie civilă; 

− normele de protecție a mediului ; 

Art.42.Este interzis elevilor: 

l)să distrugă documente școlare, 

2)să distrugă bunuri aparținînd unității de învățământ, 

3)să difuzeze materiale care atentează la suveranitatea statului sau care cultivă 

violența, 

4)să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ, 

5)să introducă și să. consume în perirnetrul școlii și in afara acestuia băuturi 

alcoolice, 

6)să fumeze în incinta uniății școlare 

7)să introducă în școală orice tip de armă sau alte materiale (pocnitori, petarde), 

8)să difuzeze materiale cu caracter pornografic, 

9)să utilizeze telefoane mobile in timpul orelor, 

10)să introducă, sa consume sau să comercializeze droguri, 

11)să manifeste agresivitate de limbaj sau comportament față de colegi sau 

profesori. 



Art. 43. 

Elevii au obligatia să poarte în permanență asupra lor legitimația și carnetul de elev. 

Art.44. 

Recompense pentru elevi 

1). Elevii vor fi recompensați conform Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ. 

 

2). Elevii pot primi următoarele recompense : 

-Evidențierea în fata clasei, a școlii, sau a Consiliului profesoral 

− Burse de merit de studiu sau alte recompense materiale 

− Premii, diplome, medalii 

− Excursii, tabere sau premiul de onoare al unității de învățământ. 

Art. 45.Sancțiuni aplicabile elevilor 

1). Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancționați 

în funcție de gravitatea faptelor după cum urmează : 

-Observație individuală 

− Mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare 

− Retragerea definitivă sau temporară a bursei 

 

 

2). Pentru toți elevii, la fiecare 15 absente nejustificate, se scade nota la purtare cu 

un punct. 

3). Preavizul de exmatriculare se dă elevilor care absentează nejustificat 30 ore 

la diferite discipline, sau 15% din totalul orelor. Dirigintele completează 

formularul de avertisment iar serviciul secretariat are obligația de a-1 trimite 

părinților sau tutorelui legal. 

 

4). Exmatricularea fară drept de reînscriere în aceeași unitate scolară se va 

aplica pentru abateri deosebit de grave 

5). Elevii vinovati de distrugerea bunurilor școlii vor înlocui obiectul distrus cu 

unul nou sau vor repara acest obiect. 

6) Dacă elevului căruiaa i s-a aplicat o sanctiune dă dovadă de un comportament 

ireproșabil pe o perioada de cel puțin 8 săptămâni de școală până la încheierea 

anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, se 

poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancțiunea și se face la 

solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui acestuia 



Art. 46. 1.Evaluarea de parcurs a rezultatelor la învățătură se realizează în 

mod ritmic. Notele sunt consemnate în catalogul clasei și în canetul elevilor și 

eventual în registre provizorii ale profesorilor. 2.Numărul de note acordate 

fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, trebuie să fie cel putin egal cu 

numărul săptâmanal de ore plus 3.Notele vor fi înregistrate în catalog, 

respectând modelul „NOTA / ziua . luna". Notele acordate se 

inregistrează obligatoriu și în carnetul elevului. 

 

 

7.Sunt declarați amânați, anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația 

scolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele 

motive: a)au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puțin 50% din numărul 

de ore de curs prevăzut la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul 

profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea 

situației școlare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecțiuni 

grave, menționate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe 

care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiția ca după revenirea 

la scoală aceștia să participe regulat la cursuri și să poată fi evaluați. Deciziile 

luate în aceste cazuri se menționează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul 

care conține anexele proceselor verbale ale consiliului profesoral; 

b)sunt scutiți de frecvență elevii învoiți de către directorul unității de învățământ, 

în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și 

concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, cantonamente și pregătire 

specializată, interne și internaționale; 

c)sunt scutiți de frecvență elevii care au beneficiat de bursă de studiu în 

străinătate, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării; 

 

8.Elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare în 

perioada stabilită suntnt declarați repetenți. 

9.Repetenți sunt și elevii cu mai mult de 2 corigențe, cei cu media anuală sub 6 la 

purtare, și cei care nu promovează examenul de corigență. 

10.În învățământul de stat, în anul de completare și în ciclul superior al liceului 

elevii se pot afla în situația de repetenție de cei mult două ori.  

11.Elevii din anul de completare și din ciclul superior al liceului, care nu 

îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (13), își pot continua studiile numai la 

învățământul seral sau cu frecvență redusă. 



12.Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învățământul 

obligatoriu, depășind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se află în 

situația de abandon școlar. Elevul aflat în situația de abandon școlar poate fi 

înscris, la cerere, la forma de  învățământ seral, cu frecventa redusă sau la 

distanță, pentru care se constituie formațiuni aparte.  

13.Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în 

scris părinților de către diriginți în termen de 10 zile, prin secretariatul școlii. 

14.Diriginții consemnează în catalog situația școlară după hotărârile 

Consiliului Profesoral și sesiunea de corigențe. 

Art. 47. 

Evaluarea finală, la sfârșitul unei ciclu de instruire se face prin examinare în scris, 

orală, practică .precum și prin elaborare și susținerea unor proiecte. Examenele 

pentru obținerea certificării competențelor profesionale precum și examenul de 

Bacalaureat se desfasoară pe baza unei metodologii și a unui grafic, stabilite prin 

ordin de ministru. 

Art. 48. 

De respectarea întocmai a prevederilor acestor metodologii se fac 

responsabili: directorul școlii, responsabilului Comisiei ariei curriculare 

tehnologii, diriginții și elevii absolvenți.  

Art. 49. 

Metodologiile privind desfășurarea examenelor de absolvire vor fi prelucrate la 

fiecare clasă de absolvenți iar graficul de desfășurare se va afisa la avizierul 

școlii.Atât metodologiile cât și graficele de absolvire vor fi publicate și pe 

pagina web a școlii. 

Art. 50. 

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond 

destinat derulării exarnenelor de evaluare (atestat, absolvire, bacalaureat, 

evaluare națională) 

Art. 51. 

Obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinți poate atrage 

excluderea din învățământ, conform legilor în vigoare. 

 

 



CAPITOLUL VII. 

PĂRINȚII 

Art. 52. La nivelul claselor se constituie Comitetele de părinti iar la nivelul 

scolii Consiliul reprezentativ al părinților 

1). Consiliul reprezentativ al părinților se alege în Adunarea Generală  a Comitetelor 

de 

părinți de la nivelul claselor. Este format din: 1 președinte ;1 membru 

2). Comitetele de părinți și Consiliul reprezentativ al părinților au urmatoarele 

atribuții: -încheie cu școala un acord de parteneriat ; -Sprijind conducerea școlii 

în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale, atât pentru activități 

curriculare cât si extracurriculare  

− Sprijină profesorii diriginți în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor 

copiilor inscriși. 

-Sprijină conducerea școlii în activitatea de consiliere și orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenților 

− Sprijină diriginții și conducerea școlii în organizarea consultațiilor 

și dezbaterilor pedagogice cu părinț ii, pe probleme privind educarea 

elevilor -Sprijină clasa în organizarea ș i desfășurarea activităților 

extracurriculare 

− Au inițiative și se implică în imbunătățirea condițiilor de studiu  

− Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau 

materiale, sustin programe de modernizare a instrucției, educației și bazei 

materiale din școală. 

 

− Prin reprezentantul Consiliului Parintilor in Consiliul de Administratie, 

problemele de ordin administrativ si educativ se vor transmite membrilor 

Consiliului Reprezentativ al părinților. 

Art.53. Consiliul reprezentativ al părinților și comitetele de părinți ale claselor 

pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în  donatii, sponsorizari 

etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din -țară și din 

străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ; 

b) acordarea de premii și burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 

situatie materială precară; 



e) alte activitati care privesc bunul mers al unitătii de învățământ sau care 

sunt aprobate de adunarea generală a părinților. 

 

CAPITOLUL VIII. 

 

ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI A SIGURANȚEI ELEVILOR ÎN 

PERIMETRUL UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

Art.54 

Asigurarea pazei unității de învățământ se va face prin respectarea 

următoarelor măsuri: a)Paza unității de învățământ se realizează cu 

personal  autorizat. 

b)Conducerea unității de învățământ întocmește, cu sprijinul de 

specialitate al organelor de poliție/jandarmerie, planul de pază al 

unității de  învățământ prin care se stabilesc regulile concrete privind 

accesul, paza și circulația in interiorul obiectivului. Va fi stabilit de 

comun acord și va fi afișat numărul de telefon al organelor de 

poliție/jandarmerie la care personalul de pază, profesorul de serviciu, 

personalul școlii, elevii sau conducerea unitătii de învățământ pot suna 

în situația unor incidente violente, sau în cazul intrarii in unitatea de 

invatamant a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, 

turbulente, avand un comportament agresiv on intentia de a deranja 

ordinea si linistea in institutia de invatamant. 

Art. 55.Asigurarea serviciului pe școală se face permanent, pe intreaga durata de 

desfășurare a cursurilor. 

a)Serviciul pe școala al cadrelor didactice va fi organizat în afara orelor de curs 

ale acestora, în zilele cu program mai putin încărcat. 

b)Programul profesorului de serviciu este între orele 7:45-15:00. 

c)Sarcinile profesorului de serviciu sunt după cum urmează: 

1.Asigură desfășurarea procesului de învățământ în bune condiții, îndrumând și 

controlul activitatea din scoală. 

2.Colaborează permanent cu colegii din sectorul administrativ și directorul de 

serviciu.  



3.Profesorii de serviciu în curte, verifică la intrarea elevilor în școală (orele 

7.45 -8.00) dacă 

aceștia au legitimații și carnet de elev; Asigură îndeplinirea 

programului , sunatul la timp pentru intrarea și ieșirea elevilor la și 

de la ore, 

4.Profesorii de serviciu din curte, vor urmări zonele în care sunt repartizați 

conform tabelului afișat în sala profesorală. 

5.Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor, fiind în mod 

permanent prezenți pe culoarele școlii. 

6.Rezolvă situațiile de suplinire a cadrelor didactice absente în ziua respectivă 

din anumite motive,ajutați fiind de directorul de serviciu. 

7.Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care 

pot deranja orele de curs, să nu remană elevi în sala de clasă când aceștia au 

laborator sau educație fizică. 

8.În cazul în care constată că sunt colegi profesori absenți de la ore, va 

anunța imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile 

corespunzătoare; 

9.Legitimează toate persoanele străine aflate întâmplător pe culoarele școlii, le 

îndrtumă spre locul sau persoana căutată iar în cazul în care par să nu prezinte 

încredere, îi invită respectuos să părăsească incinta scolii. 

10.Inregistrează toate abaterile săvârșite de elevi, accidentele și eventualele 

stricăciuni, descoperă cauzele și vinovații pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare; 

11.Veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară; 

12.Având în vedere complexitatea sarcinilor, profesorul va avea un program mai 

lejer, cu mai putine ore de curs, în ziua când este de serviciu. 

 

 

13.Profesorul de serviciu  va consemna zilnic în Condica profesorului de 

serviciu, un proces verbal de constatare la sfâșitul programului, conform 

modelului din registru.  

14.Profesorii care sunt membri ai consiliului de administrație vor avea orarul 

stabilit astfel încât în ziua de ședințe să aibă cursuri numai pană la ora 13. 

15.In timpul programului va informa directorul de serviciu despre toate 

problemele care perturbă procesul de învățământ ; 

Art. 56.Reglementarea accesului în unitatea de învățământ: 



a)Accesul elevilor și al personalului școlii se face prin poarta principală 

prevazută cu agent de pază. 

b)Accesul elevilor în unitatea de învățământ va fi permis pe baza carnetului de 

elev vizat la zi. 

c)Accesul în școală a persoanelor străine (părinti/reprezentanți legali, rude, 

vizitatori etc.) se face prin intrarea principală considerate punct de control,și 

este permis după verificarea identității acestora de către personalul de pază și 

după primirea unui ecuson pentru vizitatori. d)Modelul ecusonului de acces 

este stabilit de către Consiliul de administrație. Agentul de pază  are obligația 

de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate. Ecusoanele se vizează  anual 

prin aplicarea 

stampilei instituției în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în acest act. 

Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează și se eliberează la punctul de control. 

e)Personalul de la punctul de control va înregistra numele, prenumele, seria și 

numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum și ora intrării și părăsirii 

incintei unității de învățământ în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor 

în spațiile unității de învățământ. 

f)După înregistrarea datelor anterior menționate, personalul de pază înmânează 

ecusonul care atestă calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligația de a purta 

ecusonul la vedere, pe toată perioada rămânerii în unitatea scolară și de a-i restitui 

la punctul de control,în momentul părăsirii acesteia. 

g)Personalul de pază va conduce vizitatorul pană la locul stabilit de conducerea 

unității de învățământ pentru întâlnirile personalului unității de învățământ cu terți 

și anunță persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea. 

h)Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele prevăzute de 

conducerea unității . Nerespectarea prevederilor prezentului ROI poate 

conduce la evacuarea din perimetrul unității de învățământ a persoanei 

respective, de catre organele abilitate, și/sau la interzicerea ulterioară  a 

accesului acesteia în unitatea de învățământ. 

i)Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta unității de învățământ este 

justificată în următoarele cazuri: 

-la solicitarea profesorilor diriginți/profesorilor clasei/conducerii unității de 

învățământ;  

-la sedințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul 

didactic; 



− pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii 

sau alte situații școlare care implică relația directă a părinților/reprezentanț ilor 

legali cu personalul secretariatului unității, al cabinetului medical sau cu 

profesorul diriginte/conducerea unității de învățământ; 

− la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun 

acord cu profesorii diriginți/profesorii clasei/conducerea unității de învățământ; 

-la diferite evenimente publice și activități extracurriculare organizate în cadrul 

unității de învățământ la care stunt invitați să participe și părinții/reprezentanții 

legali; 

− în cazul în care părintele își manifestă dorința de a lua legatura cu directorul, 

sau dirigintele pentru clarificarea unei situații în legatură cu fiica/ fiul sa. 

j)Parințiii/reprezentanții legali vor respecta programul școlii având acces în 

unitatea de învățământ în pauze sau după program,cu excepția cazurilor de fortă 

majoră. 

k)Este interzis accesul în instituție al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub 

influenta băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum și a 

celor care au intentia vădită de a deranja ordinea și linistea în instituție. 

I)Este interzisă intrarea vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor 

arme sau obiecte contondente, substante toxice, explozivo-pirotehnice, 

iritante-lacrimogene sau  inflamabile, publicații având caracter obscen sau 

instigator, precum și stupefiante sau bauturi alcoolice. 

Art. 57. 

Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securității și sănătății în 

muncă a)Nu se admite intrarea și staționarea pe holurile școlii a 

persoanelor străine care nu s-au legitimat la portar sau la profesorul de 

serviciu. 

b)Toți salariații școlii și profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe 

perioada pauzelor  utilizând un limbaj adecvat, vor legitima orice persoană 

străină ce se află în școală și este neînsoțită de un angajat al școlii. 

c)La prima oră de dirigentie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt 

instruiți privind normele generale privind respectarea ordinei si disciplinei 

precum și cele de protecția muncii.  

d)Fiecare elev este instruit pe linie de protectia muncii la orele teoretice, in 

laboratoare și la instruirea practică, în atelier și pe șantier. 

e)Pentru a evita spargerea geamurilor, se interzice deschiderea acestora pe holurile 

școlii. 

f)În pauze, elevii nu au voie să staționeze în grupurile sanitare, în fata for . 

 



g)Poarta școlii va fi închisă în toate pauzele . 

h)Staționarea elevilor in grupuri mari în fața sălii profesorale este strict interzisă. 

i)In fiecare sală de clasă și în sala profesorală von fi aftșate numerele de telefon 

pentru situatii de urgeță 

CAPITOLUL IX. 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 

Art 58.Personalul angajat într-o instituție de învățământ trebuie să aibă o 

ținută morală demnă, o vestimentatie decentă și un comportainent 

responsabil. 

Art 59.Agresarea verbală sau fizică a elevilor reprezintă o  abatere 

disciplinara a personalului școlii. Abaterea se sanctionează conform 

legilor in vigoare. 

Art. 60.Drepturile și obligațiile angajatorului și ale personalului: 

a.Dreptul la salarizare pentru muncă depusă 

b.Dreptul la repauz zilnic și săptămânal 

c.Dreptul la concediu de odihnă anual 

d.Dreptul la egalitate de șanse și de tratament 

e.Dreptul la demnitate în muncă 

fDreptul la securitate și sănătate în muncă 

g.Dreptul la acces la formarea profesională 

h.Dreptul la informare și consultare 

i.Dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a 

mediului de muncă 

j.Dreptul la protecție în caz de concediere 

k.Dreptul la negociere colectivă și individuală 

1.Dreptul de a participa la acțiuni colective 

m.Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat 

Art. 61.Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: 



a)Obligația de a indeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; 

b)Obligația de a respecta disciplina muncii; 

c)Obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 

colectiv,de munca aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 

d)Obligația de fidelitate față de angajator în executarea obligațiilor de serviciu; 

e)Obligația de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din 

viva și în legătura cu munca sa; 

f)Obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 

Art 62.Pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt 

stabilite următoarele reguli privind disciplina muncii în unitate: 

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

salariat este găsit sub influența alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin 

proces-verbal semnat de persoana care a efectuat controlul, și de persoana în 

cauză, iar sancțiunea se va stabili în Consiliul de Administrație, după ancheta 

Comisiei disciplinare, numită conform legii; 

2.Se interzice fumatul în incinta școlii.  

3.Agentii de pază au obligația să asigure corespunzător paza unității.În cazul în 

care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se 

constată pe loc, prin proces verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, 

iar sancțiunea se va stabili în Consiliul de Administrație, după ancheta Comisiei 

disciplinare; 

4.Intregul personal este obligat ca în timpul programului de muncă să poarte 

echipamentul de protecție a muncii stabilit; 

Art. 63.Personalul angajat are dreptul de a se adresa conducerii școlii cu cereri 

sau reclamații;Cererile sau reclamațiile vor fi înregistrate și discutate în 

Consiliul de Administrație. În funcție de conținutul lor, se va dispune cercetarea 

faptelor de Comisia de investigare a abaterilor disciplinare ale personalului 

pentru stabilirea adevărului. In termen de 30 zile se va da solicitantului 

răspunsul în scris. 

Art. 64.Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului în raport 

cu gravitatea abaterilor, sunt conforme cu prevederile Codului Muncii. 

Art. 65. Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a 

abaterilor disciplinare numită după caz de Consiliul de Administrație, 

respectându-se prevederile din Codul muncii. 



Art.66.Aplicarea sancțiunilor în raport cu gravitatea abaterilor 

disciplinare se va face conform procedurii stabilite și aprobate. 

 

 

CAPITOLUL X. 

 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 67.Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de 

Consiliul profesoral.  

Art. 68.Prevederile acestui regulament sunt valabile pentru anul școlar 

2022-2023 

Art. 69.Acestui Regulament îi pot fi aduse modificări și/ sau adăugiri numai cu 

aprobarea Consiliului profesoral. 

Prezentul Regulament a fost dezbătut, completat și aprobat de Consiliul 

profesoral al Liceului Tehnologic „Domokos Kazmer" Sovata 

la data de 1.09.2022 

 

Director, prof.Vass Ferencz 

 

 

 


