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Având în vedere: 
 
 

 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

Statutul Personalului Didactic din 2011, 

Regulamentul Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar/2005, 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii, 

Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicată în 18.05.2011 în M.O. nr. 345. 
 

 
se adoptă prezentul Regulament de Ordine Interioară, care intră în vigoare începând cu semestrul II, 
anul şcolar 2011-2012. 

 
 
 
 
 
 

Consiliul de 
Administraţie 

 
al Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” 
Ineu 

 
 

Valori promovate de Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu: 

        Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine de a-şi urma propria conştiinţă;  

        Judecata înţeleaptă – a defini si a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile, a gândi prin prisma 

consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică; 

        Integritatea-a avea puterea interioara de a spune adevărul, de a acţiona onest in gând şi in faptă; 

         Perseverenţa –a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe in ciuda dificultăţilor si a eşecurilor  

care apar ; 

         Respectul – a arata consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu in ultimul rând 

faţă de propria persoana ; 

        Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care îţi revin, asumarea raspunderii 

pentru propriile acţiuni. 
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ARGUMENT 
 
 

 
Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) a fost conceput pe baza Legii Învăţământului nr.1/2011, 

Statutului Personal Didactic, a Contractului Colectiv de Muncă şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), pe baza 

propunerilor cadrelor didactice, ale părinţilor, ale elevilor şi strategiei locale pentru învăţământ. 

Scopul său este de a compatibiliza Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar cu prevederile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului Tehnologic „Sava 

Brancovici” Ineu. 

Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către 

Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi, în strânsă relaţie cu 

parteneriatele şcolii, relaţia cu comunitatea locală  sau la apariţia unor noi acte normative. 
 
 

 
Dir.prof. Ioan Nicodin 

Directorul Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 
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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 

Art. 1. Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu este o instituţie de învăţământ de stat, 

organizată în conformitate cu Constituţia României, Legea Învăţământului nr. 01/2011,  

cu modificările şi completările ulterioare, Statutul Personalului Didactic, Regulamentul de Organizare  

şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar din 2005 denumit în continuare R.O.F.U.I.P.  

(elaborat de M.Ed.C.T.S.) şi alte reglementări ale M.Ed.C.T.S.; 

Art. 2. Prezentul Regulament conţine prevederi specifice, referitoare la organizarea şi 

funcţionarea Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu, în conformitate cu documentele 

normative menţionate la art. 1 şi este numit în continuare Regulament de Ordine Interioară 

(R.O.I.); 

Art. 3. Elevii, părinţii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia să 

cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament; 

Art. 4. Programul şcolii se desfăşoară pe un schimb, la învăţământul special clasele I-VIII, programul de 

dimineaţa fiind urmat de programul educatorilor. 

PROFESORII ŞI ELEVII 

1. Programul şcolar se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, începând cu ora  8 şi terminând cu  

 ul tima oră de curs. Ora de curs are durata de 50 de minute, urmată de o pauză

de 10 minute;  după a treia oră de curs (la ora 10.50) se stabileşte o pauză de 20 de minute; la clasele speciale ora 

efectivă va avea durata de 45 de minute şi 5 minute activităţi de recreiere; în cadrul programului educatorilor la clasele I-

VIII se serveşte masa de prânz şi se derulează terapiile psihologice; clasele de învăţământ profesional şi liceal servesc 

masa de la ora 14, după terminarea orelor. 

PERSONALUL ADMINISTRATIV 

1. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară programul între orele 8.00-16.00 cu excepţia 

Serviciului administrativ, care are programul de mai sus şi un program flexibil, în funcţie de nevoi şi serviciului din 

internat (pedagogi şi supraveghetori de noapte), care vor avea programul conform graficului de funcţionare al 

internatului; 

2. Serviciul Secretariat şi contabilitate îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic în pauzele 

dintre ore şi între orele 14.00-16.00; 

3. Personalul de  pază, centrală termică, cantină, îngrijire şi întreţinere lucrează conform graficului stabilit de 

la serviciul administrativ; 
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4. Fiecare angajat (cadru didactic şi cei din personalul administrativ), sunt obligaţi să-şi cunoască 

atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linia muncii, ordinii şi disciplinei, în conformitate cu fişa 

postului, procedurile de activitate (anexate prezentului regulament) şi legislaţia în vigoare. 

Art. 5. Circulaţia elevilor, personalului şi a altor persoane în interiorul şcolii în timpul programului de şcoală 

este reglementată prin proceduri anexate prezentului regulament; 

Art. 6. 

(1) Absenţele de la program ale personalului şcolii se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii 

(cadrele didactice şi auxiliare) sau serviciului administativ (personal nedidactic), în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, sau în baza certificatului medical, care trebuie prezentat până în ziua de 30 a lunii pentru care a 

fost eliberat; conducerea unităţii poate acorda învoire cadrelor didactice cu organizarea suplinirii orelor de 

către acestea prin colegii din şcoală cel mult o săptămână într-un semestru; 

 (2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru concediile fără plată, se depun la 

direcţiune de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii;  

Art. 7. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program şcolar a oricărei persoane, chiar 

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

Art. 8. Regulile de disciplină stabilite prin acest document sunt obligatorii pentru elevii 

pentru angajaţii liceului, pe întreaga durată a anului şcolar, şi personalul are îndatorirea de a le aplica 

întocmai; 

Art. 9. Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile R.O.I. şi R.O.F.U.I.(R.I); 
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CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA 
 

LICEULUI TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU 
 
 
 

Art. 12. Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu şcolarizează elevi în următoarele forme 
de învăţământ: 

a) învăţământ liceal tehnologic de zi; 
b) învăţământ liceal tehnologic seral; 
 
c)învăţământ profesional public; 
 
d)învăţământ profesional special; 
 
e)învăţământ special clasele 0-9; 
 
f)centru de resurse-învăţământ de sprijin/itinerant; 
 
g)şcoală  tehnică postliceală



Art. 13. În Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu se constituie următoarele organisme de 

conducere şi colective de lucru: 

a)Consiliul Profesoral : funcţionează conform capitolului III, secţiunea 3, art. 27-29 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

b) Consiliul de Administraţie: componenţa şi funcţionarea Consiliului de Administraţie 

este conform OMECTS aprobat prin HG nr. 81/2010 ; 

c) Consiliul Reprezentativ al Elevilor: 

Membrii Consiliului Reprezentativ al Elevilor se aleg în mod democratic, prin majoritate 

simplă a 

membrilor fiecărei clase în parte, câte un reprezentant pentru fiecare clasă, de obicei şeful 

clasei. 

Consiliul Reprezentativ al Elevilor (C.R.E.) este forma instituţionalizată de organizare a 

elevilor 

menită să reprezinte interesele acestora în politica şcolară a unităţii de învăţământ. 

 
C.R.E.funcţionează în baza unui regulament propriu, care este anexă a prezentului 
Regulament de 

Ordine Interioară; 

C.R.E. analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii 

şcolare şi extraşcolare; 

Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie, 

care 

va lua măsuri de soluţionare a acestora; soluţiile vor fi transmise celor interesaţi; 

Dacă preşedintele Consiliului Elevilor nu va aduce la cunoştinţa Consiliului de 

Administraţie 

problemele şi măsurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru; 

Consiliul Elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial realizat sub 

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, 

şi a 

unui grafic de întruniri (acţiune / dată); aceste documente vor fi transmise în copie 

Consiliului 

de Administraţie al liceului; la întrunirile Consiliului Elevilor şi biroului său se întocmesc 

procese 

verbale, un exemplar se depune la coordonatorul pe proiecte şi programe educative; 

d) Comisiile la nivelul Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu funcţioneqază conform 
„Organigramei scrise „ anexată prezentului regulament anual, funcţie de mişcarea 
personalului didactic. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CAPITOLUL III 
PERSONAL DIDACTIC 
Art. 14. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 
a) activitatea de predare la clasă; 
b) activitatea de pregătire a lectiilor; 
c) activitatea de perfectionare metodico-stiintifică; 
d) activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte; 
e) activitatea de dirigentie  (dacă este cazul) ; 
f) activitatea în cadrul comisiei metodice a dirigintilor (dacă este cazul); 
g) activităti extracurriculare desfăsurate cu elevii; 
h) activitatea profesorului de serviciu; 
Art. 15. Cadrele didactice se prezintă la scoală cu cel putin 5 minute înainte de prima oră  de curs din 
orarul propriu; în cazuri deosebite (concediu medical, evenimente în familie etc.) acestea au obligatia 
să anunte conducerea scolii în timp util, pentru a putea lua măsuri de suplinire; seful comisiei 
metodice din care face parte cadrul didactic în cauză asigură orarul pentru suplinirea acestuia, în 
cazuri exceptionale această sarcina revine directorului; 
Art. 16. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăsurarea orelor în 
conditii corespunzătoare, civilizate de tinută, ordine si curătenie; profesorii de la ultima oră de curs a 
fiecărei clase, au obligatia să verifice dacă elevii clasei respective au lăsat sala de clasă în ordine; 
Art. 17. Intrarea în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu 
acordul directorului;  
Art. 18. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs de către cadrele 
didactice; încălcarea acestei prevederi atrage după sine diminuarea calificativului anual al 
profesorului respectiv; 
Art. 19. Personalul didactic din învătământ are obligatia: 
        a) Toate cadrele didactice , în orice împrejurare, în ceea ce spun si fac, să apere interesele 

învătământului în general si al scolii în special, să contribuie la mentinerea atmosferei de 
respect reciproc, de consideratie pentru toate discipinele,de stimă, de colaborare si sprijin 
reciproc. 
        b) Evaluarea cunostintelor, abilitătilor si competentelor elevilor se va face periodic, 
ritmic si printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi 
elevului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalitătii acestuia ( 
inteligenta,imaginatie, spirit critic, sensibilitate). 
        c)  Să informeze elevii despre modalitătile si criteriile de evaluare pe care le vor aplica, 
precum si asupra rezultatelor evaluării. 
        d)Să abordeze cu mult profesionalism munca didactică pentru care s-au pregătit, ca 
urmare prin prezentul Regulament se interzic: 
-intârzierile nejustificate de la ore 
-prelungirea orei în detrimentul pauzei 
-neefectuarea orelor sau desfăsurarea altor activităti care nu au tangentă cu disciplina 
predata. 
Cadrele didactice aflate în situatia de a nu se prezenta la ore din motive neprevazute vor 
comunica imediat acest lucru directorului, pentru a i se asigura suplinirea. 
- Sunt pasibile de sanctiuni comportamentele care aduc atingere prestigiului cadrelor 
didactice si scolii: agresarea verbala sau fizică a colegilor sau elevilor, scoaterea elevilor de 
la ore, persecutarea acestora, razbunarile, indiferent de motivele invocate. 
          e) Să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activitătii 
si cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 
           f) Să aibă o tinută morală demnă în concordantă cu valorile educationale pe care le 



transmite elevilor, o vestimentatie decentă si un comportament demn si responsabil; 
          g) Să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistentă socială / educatională 
specializată, Directia de Protectie a Copilului, în legătură cu aspecte care afectează 
demnitatea, integritatea fizică si psihică a elevului; 
           h) Să realizeze orele de predare la clasă, de pregătire pentru examenele nationale si 
olimpiade precum si cele de recuperare (dacă este cazul); 
            i) să pregătească si să întretină în bune conditii materialul didactic, mijloacele 
audiovizuale,aparatele si instrumentele de lucru, (pentru experiente, demonstratii, lucrări de 
laborator, lucrări practice etc.); 
            j) să participe la organizarea si desfăsurarea concursurilor scolare si a examenelor 
nationale; 
           k) să participe la sedintele si activitătile Consiliului Profesoral conform graficului 
anuntat, sau atunci când este solicitat; 
            l) să  indeplineascxa sarcinile si atributiile care îi revin când este profesor de serviciu; 
          m) să asigure suplinirea orelor colegilor absenti, conform orarului de suplinire întocmit 
de profesorul de serviciu împreună cu directorul; 
           n) să participe la activitătile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului 
Clasei, ale Consiliului Profesoral al scolii, precum si la activitătile convocate de director; 
           o) să evite angajarea de discutii cu elevii sau cu părintii acestora pe tema 
competentei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice; 
           p) niciun diriginte nu va pleca în concediul legal în vacanta de vară înainte de a preda 
la secretariatul scolii catalogul completat corect, complet si atent verificat; 
           r) condica de prezentă este un document oficial în baza căruia cadrele didactice sunt 
remunerate, de aceea mentionarea temei si semnarea condicii, de către tot personalul 
angajat,sunt obligatorii; se interzic orice fel de consemnări / modificări cu exceptia celor 
efectuate de director; prin hotarârea Consiliului de Administraţie; persoana desemnată să 
completeze zilnic condica este d-na profesor Negarla Angela pentru invatamantul 
profesional si Zdrentan Aurora pentru invatamantul primar si gimnazial; nesemnarea orelor 
de către cadrele didactice va fi considerată o neglijentă si va fi tratată ca atare prin  neplata 
orei respective; 
           s) orarul scolii va fi întocmit de comisia desemnată în acest scop, în raport cu 
interesul elevilor, respectându-se curba efortului acestora; orice modifcare în orar se va face 
numai cu aprobarea directorului; 
            t) profesori care nu respectă cele mentionate mai sus vor fi sanctionati cu diminuarea 
calificativului anual sau retinerea a 2–5 % pe 3 luni din salariu; 
   

Art. 20. Personalului din învătământ îi este interzis : 
a) să desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, 
privată si familia acestuia; 
b) să aplice pedepse corporale, precum si agresarea verbală sau fizică a elevilor si / sau 
a colegilor; 
c) să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasă de obtinerea 
oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părintii / tutorii legali ai acestora; astfel de 
practici, dovedite, se sanctionează cu excluderea din învătământ; 
d) profesori care nu respectă cele mentionate mai sus vor fi sanctionati cu diminuarea 
calificativului anual sau retinerea a 2–5 % pe 3 luni din salariu; 
Art. 21. Evaluarea rezultatelor la învătătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 



semestrelor în perioada de evaluare si în vacantele scolare, conform prevederilor 
Ministerului Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului; 
Art. 22. Fiecare semestru cuprinde perioade de predare, de consolidare si de evaluare a 
competentelor dobândite de elevi; în aceste perioade se urmăreste: 
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare – învătare; 
b) fixarea si sistematizarea cunostintelor; 
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învătare sau cu alte dificultăti în dobândirea 
cunostintelor, deprinderilor si aptitudinilor; 
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performantă; 
Art. 23. Instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de vârstă si de particularitătile 
psiho-pedagogice ale elevilor si de specificul fiecărei discipline; acestea pot fi: 
a) lucrări scrise; 
b) activităti practice sau de laborator; 
c) referate; 
d) proiecte; 
e) interviuri; 
f) portofolii personale; 
g) alte instrumente stabilite de catedrele / comisiile metodice si aprobate de director sau 
elaborate de Ministerul Educatiei Cercetării, Tineretului si Sportului sau de către 
Inspectoratul 
Scolar Judetean Arad; 
Art. 24. Evaluarea elevilor se concretizează, prin note de la 1 la 10; notele acordate se 
comunică, în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev, de către 
profesorul care le acordă si se comentează cu elevii si părintii (dacă este cazul); 
 
SERVICIUL PE SCOALĂ 
Art. 25. Serviciul pe scoală se organizează pe baza unui grafic întocmit de Comisia de 
Organizare a Serviciilor  pe Scoală, afisat trimestrial; observatiile profesorilor de serviciu se 
trec înRegistrul Proceselor Verbale încheiat cu ocazia efectuării serviciului pe scoală, care 
se completează la încheierea activitătii – ora 1400 / ora 1500 – după caz; 
Art. 26. Activitatea profesorilor de serviciu începe zilnic la ora 745 si se încheie după 
ultima oră de curs; în cazul schimbării programului zilnic activitatea se adaptează orarului 
scolii; zilnic, profesorii de serviciu, pe toată durata programului de curs, vor răspunde de 
sectorul repartizat; 
Art. 27. Profesorul de serviciu răspunde de ordinea si disciplina din scoală si are următoarele 
atributii: 
controlează accesul elevilor în scoală la începerea programului si în timpul acestuia; 
verifică tinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 
controlează starea de curătenie si respectarea normelor de igienă din scoală la începutul 
si la sfârsitul orelor de curs; 
asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 
asigură respectarea programului scolar de către profesori si elevi, punctualitatea la ore; 
ia măsuri de sanctionare împreună cu profesorul diriginte al elevilor care comit abateri 
disciplinare sau împreună cu directorul; 
contribuie la realizarea Registrului de activitate al scolii prin notificarea în procesul 
verbal pe care îl încheie la terminarea programului, a tuturor activitătilor din scoală ce nu fac 
parte din orarul zilei; 



asigură securitatea cataloagelor, altor documente si a aparaturii informatice din scoala; 
Verifică prezenta elevilor de serviciu în scoală 
Controlează localul scolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curătenia. 
Prelucrează elevilor de serviciu, atributiile ce le revin; 
Distribuie elevilor de serviciu banderole la începutul serviciului si le recuperează la 
încheierea programului; 
Verifică prezenta profesorilor la ore si asigură suplinirea profesorilor absenti cu profesorii 
aflati în fereastră 
Urmăreste consemnarea continuturilor lectiei în condica de prezentă si semnarea 
integrală a orelor 
Verifică ordinea si disciplina în pauze 
Se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situatiile speciale anuntate pentru 
a lua măsurile ce se impun 
Supravegherea persoanelor străine intrate în scoală 
Va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea scolară si de informare a 
conducerii în cazul în care se impune acest lucru 
în cazuri speciale care impun interventia fortelor de ordine se ia legătura cu: 
a) Dispeceratul Jandarmerie – 0257514900 
b) Politia Ineu – 0257 511080 
c) Spitalul Ineu – 0257 511221 
d) Pompieri Ineu– 0257 511212 
e) Serviciul General de Urgentă – 112 – este apelat numai după anuntarea directorului 
 
Art. 28. Pentru o bună desfăsurare a procesului de învătământ, profesorii de 
serviciu ai Liceului Tehnologic Sava Brancovici Ineu, sunt ajutati de către echipa elevilor de 
serviciu; 
Art. 29. În fiecare clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe clasă; elevii de 
serviciu pe clasă au sarcina de a mentine ordinea si disciplina în clasă pe timpul pauzelor si 
de a asigura conditii de lucru adecvate pentru desfăsurarea orelor: material didactic, 
markere, curătenia tablei, a cosului de gunoi etc. 
Art. 30. Asigurarea curăteniei claselor intră si în obligatia elevilor; claselor lăsate în 
dezordine la încheierea programului zilnic nu li se vor asigura serviciile de întretinere din 
partea personalului din scoală; 
 
 
 
 
  CAP.IV.ATRIBUTIILE PROFESORULUI DIRIGINTE: 

 

(1) organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) sedinţele cu părinţii, semestrial si ori de câte ori este cazul; 

d) acţiuni de orientară 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 si 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 legătură 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 

întreţinerea 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 si 

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 scolii; 

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 sfârsitul 

fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie; 

d) familiile elevilor, în scris, în legătură 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. 

cu reglementările în vigoare sau cu fisa postului. 

 

. Responsabilităţile dirigintelui: 

 

- răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul 

clasei; 

-completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 



-motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui 

elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

-aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii; 

- încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an scolar si o consemnează în 

catalog şi în carnetele de elev; 

- realizează ierarhizarea elevilor la şfârsit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către acestia la 

învăţătură şi purtare; 

- propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii ţi burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 

- întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra 

situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor; 

- completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează; 

- elaborează portofoliul dirigintelui. 
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Elevii Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu 

 
TRANSFERUL ELEVILOR 
 
Art. XX. Transferurile la cererea elevilor / părinţilor, tutorilor legali în cadrul unitătii, de la o 
specialitate la alta păstrând forma de învăţământ, se aprobă în următoarele condiţii: 
a) Media la purtare: 10 (zece); 
b) După promovarea examenelor de diferenţă; 
c) În limita locurilor disponibile. 
 
Art. XX. Transferul de la un alt liceu la Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu 
respectând filiera, profilul şi specializarea sau schimbând specializarea şi / sau profilul şi / 
sau filiera, se aprobă în limita locurilor disponibile şi dacă solicitantul întruneste următoarele 
condiţii: 
a) Promovarea examenelor de diferenţă (dacă este cazul); 
b) Nu are mai mult de 15 absenţe nemotivate; 
c) În limita locurilor disponibile. 
 
Art. XX. Transferul de la Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu la alte unităţi vor fi 
analizate şi aprobate de către Consiliul de Aministraţie în funcţie de motivul transferului. 
 
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE SI SANCŢIUNILE ELEVILOR 
 
Art. XX. Motivarea absenţelor se efectuează săptămânal de către dirigintele clasei, pe 
baza următoarelor acte: 
1) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau medicul de familie, depusă de 
elev la dirigintele clasei în termen de 7 zile de la reluarea activităţii; 
2) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 
învăţământ si aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei fără a depăsi 5 zile 
pe an; 
3) Nerespectarea termenului prevăzut la aliniatul (1) din prezentul articol atrage de regulă 
declararea absenţelor ca nemotivate; 
4) la cererea scrisă a Cluburilor Sportive din care fac parte elevii scolii noastre, directorul 
poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de 
nivel local, naţional si internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii 
situaţiei scolare; 
6) elevii pot fi învoiţi de către diriginte pentru probleme deosebite una sau două ore / 
semestru pe bază de bilet de voie. 
 
Art. XX. Elevii sau elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, nasterea unui copil, 
persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de 
învăţământ. 
 
Art. XX. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi 



absenţi la ora respectivă; în cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea 
cadrului didactic să participe la oră, profesorul motivând absenţa după caz; trei întârzieri se 
consideră o absenţă nemotivată. 
 
Art. XX. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică 
iar cei care nu se prezintă la orele de educaţie fizică vor fi consemnaţi în catalog ca absenţi. 
 
Art. XX. Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală de clasă, cabinet, laborator, sală si teren 
de sport) în timpul orelor se face numai în caz de forţă majoră si doar cu aprobarea cadrului 
didactic; elevii care, din motive întemeiate, se află în curta scolii în timpul orelor de curs, nu 
vor deranja procesul de învăţământ; în caz contrar vor fi sancţionaţi cu puncte de avertizare. 
 
Art. XX. La Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu se stabilesc următoarele sancţiuni 
directe: 
a) introducerea în scoală sau deţinerea de arme albe, spray-uri paralizante sau 

lacrimogene, petarde, pocnitori, muniţie, droguri sau băuturi alcoolice precum si a altor 
materiale care pot afecta integritatea fizică si psihică a elevilor sau a personalului scolii; 
se sancţionează cu scăderea notei la purtare la 5; 

b) aruncarea unor obiecte pe fereastră sau alte acţiuni care pun în pericol siguranţa celor 
din jur se sancţionează cu scăderea notei la purtare la 7; 

c) Aruncarea hârtiilor şi a altor resturi în perimetrul şcolii se sancţionează prin: elevul va 
face curăţenie pe întreg perimetrul şcolii.   

 
Art. XX. 
(1) Elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu le este garantată, conform 

legii, libertatea de asociere în cercuri si în asociaţii stiinţifice, culturale, artistice, sportive 
sau civice, care se organizează si funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de 
directorul Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu; 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului; 
aprobarea pentru desfăsurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii 
scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a 
bunurilor; cererea pentru desfăsurarea acestor activităţi se depune la direcţiune cu cel 
puţin 48 de ore înainte de începerea activităţii; 

(3) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăsoară în unitatea de învăţământ 
contravine principiilor susmenţionate, directorul liceului poate suspenda sau interzice 
desfăsurarea acestor activităţi. 

 
Art. XX. 
(1) Elevilor Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu le este garantată, conform legii, 

libertatea de a redacta şi difuza reviste / publicaţii şcolare proprii; 
(2) În cazul în care aceste reviste / publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa 

naţională, ordinea publică, sănătatea si moralitatea, drepturile si libertăţile cetăţenesti sau 
prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea 
acestora. 

 
Art. XX. 



(1) Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor 
materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; elevii care nu respectă această 
regulă vor fi sancţionaţi disciplinar. 
(2) Se interzice elevilor să aibă ţinută, comportamente si atitudini ostentative si 
provocatoare; elevii care nu respectă această regulă vor fi sancţionaţi disciplinar. 
 
Art. XX. 
(1) Elevii datorează respect personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, atât în 
scoală cât si în afara acesteia; 
(2) Niciunui elev nu îi este permis a face din naţionalitate, religie, orientare sexuală, 
culoare, rasă, etnie, opţiune politică, handicap, starea socială sau familială a unui coleg 
obiect de jignire sau insultă; 
(3) Niciunui elev nu îi este permis să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi 
comportament faţă de colegi si personalul şcolii; injuriile, jignirile şi insultele aduse colegilor, 
cadrelor didactice sau personalului şcolii se pedepsesc în funcţie de gravitate, conform art. 
118, alin. 2, din R.O.F.U.I.P. 
 
Art. XX. Elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă cărţile si manualele şcolare primite prin 
biblioteca liceului şi să le restituie în stare bună în termenul stabilit; dacă acestea nu vor fi 
predate în starea în care au fost primite, elevii vor suporta plata fiecărui manual, respectiv 
carte, la valoarea actualizată, iar, în cazul în care acestea nu sunt predate până la sfârsitul 
anului şcolar, elevilor în cauză nu li se va elibera niciun document şcolar până la 
recuperarea acestora sau achitarea de 5 ori a contravalorii actualizate a cărţii / manualului. 
 
Art. XX. Le este interzis elevilor: 
(1) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

a) la începutul fiecărui semestru, la nivel de clasă, se va întocmi de către diriginte / şeful 
clasei graficul elevilor de serviciu pe clasă, care răspund de ordine, curăţenie, 
stergerea tablei, aprovizionarea cu markere si distribuirea materialului didactic 
necesar desfăsurării orelor; 

b) elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii suporta toate cheltuielile pentru 
înlocuirea bunurilor deteriorate; 

c) în cazul în care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială este colectivă (a 
întregii clase, a grupei etc.), iar pentru spaţiile comune răspunderea materială si 
financiară revine tuturor elevilor scolii; 

d) pentru faptele prevăzute la alin. (1) elevii pot fi sancţionaţi în conformitate cu 
dispoziţiile art. 118-129 din R.O.F.U.I.P; 

e) pentru păstrarea si întreţinerea bunurilor materiale ale scolii, elevii de serviciu pe 
scoală au obligaţia de a sesiza, după caz, dirigintele, profesorul de serviciu sau 
directorul săvârsirea oricărui gen de abateri; 

(1) să invite în incinta spaţiului de învăţământ persoane străine, fără încuviinţarea 
dirigintelui sau conducerii scolii; în caz contrar, vor fi sancţionaţi potrivit legilor în vigoare, 
atât elevii cât si invitaţii acestora; 

(3) să îsi parcheze masinile în incinta / perimetrul liceului; 
(4) să posede si să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 
 



Art. XX. Urmând aceste reguli vor fi folosite de cadrul dicactic pentru a stabili 
comportamentul potrivit al eleviilor.  Aceste reguli vor fi afişate în fiecare clasă, predate de 
cadru didactic, şi puse în aplicare de Sistemul Punctelor de Avertizare. 
 

REGULILE 
1. Ne aşteptăm să fiţi oameni în orice situaţie pentru a trăi liber printre oameni.  
2. Ne aşteptăm să aveţi rechizitele necesare pentru desfăşurarea orei.  
3. Ne aşteptăm să faceţi un efort sincer pentru a avea un motiv să veniţi la şcoală.  
4. Ne aşteptăm să ne înţelegem pentru binele tuturor.  
5. Ne aşteptăm să ne respectăm reciproc timpul afectat activităţiilor pentru că toata 

lumea are dreptul să fie respectata.  
6. Ne aşteptăm să ascultaţi pentru a fi ascultat.  
7. Ne aşteptăm să nu folosiţi telefoanele în timpul orelor, pentru a putea învăţa mai bine 

şi mai repede.  
8. Păstraţi curăţenia şi aveţi grija de mobilierul şcolar, pentru buna desfăşurare a 

activităţiilor.  
9. Fumatul interzis în incinta şcolii. 

 
Art. XX. Comportamentul eleviilor pe care este împotriva acestori reguli (Art. XX) va rezulta 
pedepsele impuse de Sistemul Punctelor de Avertizare; 
(1) În fiecare catalog de clasă va fi o rubric lunara cu numele eleviilor, clasa, anul şcolar, şi 

loc de adunarea punctelor de avertizare: 
a) Puncte de Avertizare 

C1 Intreruperea activitătii    5 puncte 

C2 Întârzierea la oră     3 puncte 

C3 Părăsirea şcolii fără permis    7 puncte 

C4 Lipsa de respect faţă de colegi/profesori  5-10 puncte 

C5 Fumatul în incinta şcolii    10 puncte 

C6 Folosirea telefonului     10 puncte 

C7 Distrugerea bunurilor     10-55 puncte 

C8 Comportament nepotrivit în faţa colegiilor  10-55 puncte 

C9 Folosirea Alcoolului sau drogurilor   20-55 puncte 

C10 Lipsa de rechizite şcolare    5 puncte 

(2) Comportament nepotrivit va fi recordat de profesorul în care a observant comportamentul 

cu numele elevului, data, material, abaterea cu puncte aplicate, şi semnatura 

profesorului; 

(3) Diriginţele va numara punctele de sancţiune la sfarşitul fiecărei saptamani;  Elevul va fi 

sacţionat a 2 saptamana în acordanţa cu lista de jos dupa ce se aduna anumite puncte;  

Punctele se aduna într-un an şcolar; 

a) 20 de Puncte - O Ora la Sală de Studiu 

b) 30 de Puncte - Doua Ore la Sală de Studiu, Trimitere la Director şi chemarea 

parinţiilor la şcoala 

c) 40 de Puncte - Doua Ore la Sală de Studiu - Un Punct la Purtare 

d) 50 de Puncte - Trei Ore la Sală de Studiu, Doua Puncte la Purtare 



e) 55 de Puncte - Patru Ore la Sală de Studiu, Trei Puncte la Purtare 

(4) Sa va prezenta sistemul parinţiilor la şedinţa cu parinţii sau se va trimite un examplar cu 

regulamentul.   

 
  
Art. XX. Consiliul de disciplină al elevilor, din care vor face parte reprezentanţii tutoror 
claselor din şcoală se întruni de doua ori pe semestru pentru discuţii privind respectarea 
Regulamentului de ordine interioară şi discutarea abaterilor unor elevi.  Diriginţii vor desmna 
prin consultarea consiliului clasei, reprezentanţii fiecărei clase în cadrul consiliului de 
disciplină.  
 
CIRCULAŢIA ÎN INSTITUŢIE / ASIGURAREA SECURITĂŢII ELEVILOR 
 
(1) Pentru asigurarea deplinei securităţi a elevilor şi menţinerea unui nivel ridicat de 

disciplină, intrarea şi ieşirea din unitate şi circulaţia elevilor şi intregului personal în 
incintă, se face prin respectarea procedurilor de activitate ale profesorilor de serviciu pe 
curte, portarilor, pedagogilor şi supraveghetorilor de noapte anexate prezentului 
regulament; 

(2) Grupurile sanitare de la parter vor fi pentru fete iar la etaj pentru baieţi; 
(3) Este interzis accesul în instituţie al persoanelor stăine neînsoţite sau al părinţilor în timpul 

orelor de curs; circulaţia persoanelor străine în instituţie se va face cu respecatarea strict 
a procedurilor de activitate ale persoanelor responsabile (portari, professori de serviciu, 
pedagogi, supraveghetori de noapte).  

 
RECOMPENSELE ELEVILOR 
 
Art. XX. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară si extraşcolară vor fi 
recompensaţi conform articolelor 115, 116, 117 din R.O.F.U.I.P.; 
 
Art. XX. Elevilor li se vor acorda următoarele tipuri de recompense: 
(1) Premii anuale şi în urma olimpiadelor sau concursurilor şcolare, în funcţie de posibilităţile 

instituţiei şi hotărîrea Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie, din fonduri 
bugetare sau extrabugetare; 

(2) Burse pentru internat sau cantină din venituri extrabugetare, la hotărîrea Consiliului de 
Administraţie, conform propunerii înaintate de diriginte; 

(3) Sprijin pentru achiziţionarea de rechizite sau alte bunuri necesare procesului de 
învăţământ, la hotărîrea Consiliului de Administraţie, în urma proiectului înaintat de 
diriginte; 

(4) Excursii sau participarea la proiecte interne şi internaţionale, la propunerea dirigintelui, în 
urma unor resultate şcolare deosebite. 
 

Art. XX. La încheierea fiecărui an şcolar şefii de promoţie vor fi scrişi în “Cartea de 
Onoare” a Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici” Ineu. 
 
Art. XX. Elevii cu rezultate remarcabile în activităţile şcolare vor fi evidenţiaţi prin proiectele 
organizate în acest scop. 



 
Art. XX. Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare 
medie a tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă media 10 (zece) la purtare în toţi cei 4 ani 
de liceu. 
 
Art. XX. Se poate acorda un premiu de onoare unui elev / unor elevi, care, prin rezultatele 
obţinute, a contribuit la cresterea prestigiului Grupului Şcolar ,,Sava Brancovici” Ineu . 
 



 
 
 

Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 

 
 
 
Regulament de Ordine Interioară 

 
 
 
 
 

 

Capitolul V 
ATRIBUŢIILE PARINŢILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comitetele de părinţi de la nivelul claselor se aleg anual, în primele 30 zile de la începerea anului şcolar, 

în adunările generale ale părinţilor. Adunările generale se convoacă de către diriginte. 

2. Directorul şcolii convoacă Adunarea generală a Comitetelor de părinţi de la nivelul claselor. In Adunarea 

generală se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 3-5 

membri; de asemenea se alege o comisie de cenzori formată din 1-3 membri, care verifică activitatea 

financiară a consiliului. 

3. Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie . 

4. Activitatea Consiliului reprezentativ al părintilor se consemnează într-un registru special. 

5. Comitetul de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

 a) să sprijine conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, atât pentru 

activităţi curriculare cât şi extracurriculare; 

 b) să sprijine învăţătorii, diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă 

şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 

 c) să sprijine conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

 d) să sprijine învăţătorii, diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor 

pedagogice cu părinţii în probleme privind educarea elevilor; 

 e) să conlucreze cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau 

organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din şcoală, 

care au nevoie de ocrotire; 

 f) să sprijine clasa şi şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

 g) să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din şcoală; 

 h) să atragă persoane juridice sau fizice, care, prin contribuţii financiare sau materiale susţin programe 

de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală; 

 i) să cunoască documentele reformei; diriginţii,  învăţătorii, prin şedinţe cu părinţii, să informeze 

părinţii despre Planul-cadru pentru învăţământul obligatoriu, Programele şcolare, Ghidurile de evaluare, 

Aceştia să cunoască curriculum-ul nucleu, curriculum-ul la decizia şcolii: extins, aprofundat şi opţional. 

6. Să cunoască oferta şcolii pentru anul scolar.Elevii şi părinţii din fiecare clasă, pe baza consultării listelor 

cu opţiunile vor prezenta în scris opţiunile lor. 

7. Să cunoască măsurile luate pentru descongestionarea programelor şcolare şi a programului de lucru al 

elevilor. Să cunoască structura anului şcolar. 



 
 

 
 

8. Activitatea financiară a comitetelor de părinţi este reglementată de regulamentul propriu de funcţionare, 

confom dispoziţiilor financiar-contabile în vigoare. 

9. Comitetul de părinţi la nivel de clasă şi Consiliul reprezentativ al părinţilor vor realiza venituri proprii prin 

organizarea, în colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi 

sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate. 

10. Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Comitetului de părinţi, pentru: 

 a) acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline 

de studiu, sportive sau artistice sau celor care au avut o atitudine civică deosebită; 

 b) organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru elevii cu rezultate de excepţie la 

învăţătura, activităţi sportive sau artistice sau pentru cei ce provin din familii cu venituri modeste şi au o 

situaţie bună la învăţătură; 

 c) sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare; 

 d) modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice a unităţii de învăţământ; 

 e) acordarea de sprijin material copiilor care provin din familii cu situaţie financiară precară; 

 f) alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţi curriculare, educative etc. 

11. Fondurile realizate de Comitetele de părinţi şi de Consiliul reprezentativ al  părinţilor vor fi înregistrate 

conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine cont de următoarele: 

 a) sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea organizată, 

cheltuielile şi venitul net, proces-verbal semnat de preşedintele, secretarul şi casierul Comitetului de părinţi 

sau Consiliului reprezentativ; 

 b) evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. In acest scop se 

utilizează: registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţa fiscală, actele justificative pentru 

cheltuielile efectuate; 

 c) circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul Comitetului de părinţi sau Consiliului 

reprezentativ; 

 d) plăţile se fac cu aprobarea biroului Comitetului de părinti sau consiliului şi se justifică cu acte 

oficiale: facturi, bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor fiscale; 

 e) obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile Comitetelor de părinţi sau obţinute prin 

donaţii se predau unităţilor de învăţământ pe bază de proces-verbal, în care se vor menţiona caracteristicile 

obiectului şi vor fi trecute în evidenţele şcolii, potrivit reglementărilor în vigoare; 

 f) fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţi CEC sau bancare, cu respectarea 

regulamentului operaţiunilor de casă; 

12. Comitetul de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a părinţilor, la 

începutul fiecărui an şcolar; Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii financiare 

în Adunarea generală a Comitetelor de părinţi, la începutul fiecărui an şcolar; 

13. Comitetele de părinţi se pot constitui în asociaţii cu personalitate juridică; 

14. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în baza acestui 

regulament, parte componentă a Regulamentului de ordine interioară; 

15. Directorul şcolii are obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii comitetelor de 

părinţi.    
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CAPITOLUL VI 
 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 
 
 

 
Art. 75. Pentru ca pe parcursul anului şcolar să nu se producă evenimente cu consecinţe 

nedorite atât în rândul cadrelor didactice cât şi în cadrul elevilor este necesar ca la nivelul 

fiecărei unităţii şcolare să se aplice următoarele măsuri care au caracter obligatoriu: 

(1) Pentru prevenirea busculadelor, accesul şi evacuarea elevilor în şcoală şi din şcoală 

se va face numai în prezenţa cadrelor didactice de serviciu şi numai pe căile de circulaţie şi 

special destinate acestui scop; 

(2) Orele de educaţie fizică nu se vor desfăşura în sălile de clasă, ci numai pe teren sau 

în sala de sport, lucrul la aparate se va face numai după o explicare atentă a fiecărui exerciţiu şi 

sub supravegherea directă şi permanentă a profesorului coordonator, care răspunde de 

păstrarea stării de sănătate şi a integrităţii corporale a fiecărui elev; 

(3) Verificarea fixării  ghivecelor de flori pe suporturi şi a suporturilor pe perete intră în atribuţiile profesorului 

diriginte, responsabilului de cabinet şi serviciului adminstrativ; 

(4) Verificarea fixării corespunzătoare a tablourilor, panourilor, afişelor folosite pentru 

semnalizarea riscurilor şi a altor materiale didactice pe pereţii sălilor de clasă, a coridoarelor, a 

cabinetelor şi a laboratoarelor intră în atribuţia comisiei pentru pavoazare şi serviciului administartic; 

(5) Verificarea iluminatului în fiecare sală de clasă pentru asigurarea desfăşurării 

corespunzătoare a activităţilor didactice intră în atribuţia profesorului diriginte, responasabilului de cabinet şi 

serviciului administrativ; 

(6) Verificarea adaptării băncilor în care elevii învaţă la cerinţele unei dezvoltări normale 

a diferitelor componente ale organismului uman, aşa fel încât să poată adopta o poziţie 

ergonomică, pe toată perioada de şedere în clasă intră în sarcina dirigintelui şi serviciului administrativ; 

(7) Căile de acces, holurile şi culoarele de trecere trebuie să rămână libere şi neblocate; 

căile de acces şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă trebuie să fie puse în evidenţă (marcate) prin 

indicatoare de securitate amplasate în locurile cele mai potrivite; 

(8) Verificarea fixării porţilor pe terenurile de fotbal, handbal a fileurilor de volei, tenis şi a 

suporturilor şi panourilor, coşurilor de baschet de către profesorii de educaţie fizică şi serviciul administrativ 

(9) Verificarea asigurării stabilităţii ţiglei de pe acoperişuri, a capacelor, a gurilor de 

canalizare din curtea şi clădirea şcolii precum şi fixarea şi curăţirea jgheaburilor şi burlanelor de 

evacuare a apelor pluviale  de către serviciul adminstrativ; 
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(10) Acolo unde există şantiere de construcţii în incinta unităţii şcolare, acestea se vor 

împrejmui şi semnaliza corespunzător pentru a împiedica accesul elevilor şi în general al 

persoanelor neautorizate; de asemenea, se interzice accesul elevilor în punctele termice şi la 

tablourile electrice de distribuţie şi alimentare; 

(11) Participarea la excursiile, taberele şcolare, vizitele, manifestările cultural-sportive se 

va face pe baza de tabele cu aprobarea conducerii şcolii, cu semnătura de luare la cunoştinţă a 

elevilor privind însuşirea măsurilor de securitate pentru activitatea respectivă; 

(12) Se interzice accesul elevilor pe balcoanele şcolii, pe acoperişuri, pe schele, pe 

eşafodaje şi oriunde există pericolul căderii în gol; 

(13) Se interzice staţionarea elevilor (persoanelor) la intrarea în şcoală, precum şi în 

spaţiul aferent accesului la intrarea în corpurile de clădire; 
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CAPITOLUL VIII 
 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 
 
 
 

Art. 76. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 

minute înainte de ora de începere a programului şi părăseşte locul de muncă după terminarea 

programului (program de lucru: 8 ore); 

Art. 77. Pe toată durata serviciului personalul nedidactic are obligaţia să asigure 

curăţenia şi paza liceului şi să sesizeze conducerea pentru toate neregulile găsite; 

Art. 78. La efectuarea curăţeniei în clase personalul nedidactic are obligaţia să deschidă 

geamurile când se mătură şi se spală pe jos, să cureţe băncile de resturile de hârtii şi să le 

şteargă de praf; acolo unde clasele sunt organizate pe autoservire personalul nedidactic supervizează elevii şi 

spaţiile pentru ca acestea să fie îngrijite; 

Art. 79. La încheierea programului de lucru personalul şcolii trebuie să se asigure că 

toate geamurile sunt închise, iar uşile sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor şi birourilor 

sunt încuiate; 

Art. 80. Se asigură curăţenia curţii liceului astfel: 

-muncitorii şi portarul: spaţiul verde şi aleile; 

-îngrijitoarele: parcurile cu flori: 

Art. 81. Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor 

de curs; funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul liceului şi pentru alte persoane interesate 

(absolvenţi, foşti profesori); în perioada vacanţei de vară, cataloagele şcolare se păstrează la 

secretariat; la terminarea studiilor sau în caz de transfer elevii trebuie să prezinte serviciului 

secretariat că nu au cărţi nerestituite sau alte obligaţii faţă de liceu neonorate (fişa de lichidare); 

după aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat să solicite situaţia şcolară a 

elevului în termen de 5 zile; elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de 

către şcoala la care / de la care s-a transferat; 

Art. 82. Secretarul aduce condica de prezenţă în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor; 

deasemenea trebuie să descuie şi să încuie fişetul în care se păstrează cataloagele, la 

începutul şi terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu profesorul de serviciu existenţa 

tuturor cataloagelor. 
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Art. 83. Serviciul secretariat se ocupă de procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa 

actelor de studii în conformitate cu reglementările în vigoare; programul cu publicul şi cu elevii la 

secretariat se desfăşoară în intervalul orar 1100-1400; 

Art. 84. Serviciul contabilitate al liceului, care este subordonat directorului-ordonator 

terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar- 

contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

Art. 85. Serviciul contabilitate îndeplineşte orice servicii financiar-contabile încredinţate 

de director sau stipulate expres în actele normative; 

Art. 86. Persoana cu atribuţii de administrator răspunde de gestionarea şi de întreţinerea 

bazei materiale a liceului, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi 

curăţenie, stabileşte programul acestora potrivit nevoilor liceului care se aprobă de director; 

Art. 87. Persoana cu atribuţii de administrator stabileşte sectoarele de lucru ale 

personalului de îngrijire; în funcţie de nevoile liceului poate schimba aceste sectoare; 

Art. 88. Persoana cu atribuţii de administrator nu poate folosi personalul subordonat în 

alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ; 

Art. 89. Documentaristul/bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ; acesta 

organizează activitatea CDI, asigură funcţionarea acestuia şi este interesat de 

completarea raţională a fondului de carte şi alte publicaţii; 

Art. 90. Bibliotecarul îndrumă lectura şi studiul elevilor; sprijină formarea şi 

documentarea rapidă a personalului didactic; organizează şi participă la acţiuni concrete 

specifice muncii cu cartea; participă la toate cursurile specifice de formare continuă; 

îndeplineşte şi alte sarcini trasate de directorul liceului; 

Art. 91. Documentaristul/bibliotecarul răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor 

pierderi întocmeşte documentaţia necesară recuperării cărţilor: cei care pierd cărţi din fondul 

bibliotecii trebuie să le achite conform legislaţiei în vigoare sau să le înlocuiască cu un exemplar 

identic; 

Art. 92. Laborantul, informaticianul au atribuţiile de serviciu prevăzute în fişele de post 

aprobate de directorul liceului; 

Art. 93. Personalul de îngrijire este direct subordonat administratorului liceului şi răspunde 

de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat; sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa 

postului; personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini date de director; 
 
 
 
 

 
30



 
 
 

Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 

 
 
 
Regulament de Ordine Interioară 

 
 
 
 

 

CAPITOLUL IX 
DISCIPLINA MUNCII 

ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ – SANCŢIUNI 
Art. 94. 
(1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul şcolii, prin care au fost 
încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, 
Regulamentul de Ordine Interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor 
prezentului Regulament. 
(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de 
program; 
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 
e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 
f) părăsirea sediului unităţii în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii scolii; 
g) manifestări care aduc atingere prestigiului scolii; 
h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament; 
i) primirea de bani sau alte foloase necuvenite pentru activitati prestate in cadrul atributiilor de 
serviciu; venirea la serviciu in stare de ebrietate, precum si introducerea sau consumarea de 
bauturi alcoolice in incinta unitatii 
j) lipsa preocupării permanente pentru ridicarea calitatii profesionale si perfectionare conform 
recomandărilor făcute de unitate,  nerespectarea normelor de etica profesionala si lipsa de 
contribuţie la apararea demnitatii profesionale; 
k)fumatul in afara locurilor stabilite 
l) scoaterea din cadrul unitatii a aparatelor, instrumentelor sau a altor obiecte din dotarea scolii 
fara acte legale eliberate de cei in drept; 
m) se interzice in mod expres aplicarea pedepselor fizice sub orice forma, privarea copilului de 
drepturile sale de natura sa puna in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala 
sau sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, atat in familie cat si in 
orice institutie care asigura protectia, ingrijirea si educarea copiilor, masurile disciplinare 
neputand fi luate decat in acord cu demnitatea copilului; 
n) aducerea de insulte si calomnii la adresa elevilor, parintilor, colegilor si superiorilor ierarhici; 
 Art. 95.  
În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se 
aplică personalului sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile 
lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului de bază şi / sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 
g) diminuarea calificativului anual; 
h) pentru abaterea de la art. 94 lit. i) se trece la desfacerea contractului de muncă; 



 
 

 
 

 La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, precum si de 
imprejurarile in care au fost savarsite faptele, de gradul de vinovatie al salariatului, daca acesta a 
mai avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii. 
 Orice sanctiune aplicata se comunica in scris salatiatului.  
 
Art. 96.  
Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare se 
face de catre conducerea unitatii, de seful ierarhic superior al salariatului sau de delegatul 
desemnat de conducere,  potrivit prevederilor Codului Muncii (Legea 53/2003), art. 263-268; 
 
Art. 97.  
Răspunderea materială, contravenţională şi penală a personalului  Liceului Tehnologic„Sava 
Brancovici”, survine conform legislaţiei în vigoare; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32



 
 
 

Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 

 
 
 
Regulament de Ordine Interioară 

 

CAPITOLUL X 
 

MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE ŞI 
 

CONTRACTUALE SPECIFICE 
 
 
 

Art. 98. Pentru aisgurarea aplicării tuturor dipoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de 

muncă la nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii: 

a) 
 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

pemanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul realaţiilor de muncă; 

imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile 

reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de 

muncă la nivelul instituţiei; 

însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii 

instituţiei. 

e)subordonarea permanentă a colectivului didactic şi nedidactic normelor de etică şi integritate 

prevăzute  în Codul Etic Pentru Învăţământul Preunoversitar, elaborat în baza art.10 şi 16 din OM nr 5550 din 

2011. 
 
 

 

CAPITOLUL XI 
 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI ACTELOR ÎN INSTITUŢIE 
 
 
 

Art. 99. Actele, documentele şi lucrările instituţiei pot purta denumirile de: hotărâri, dispoziţii, 

decizii, note interne, note de serviciu, adrese de înştiţare, etc. 

Art. 100. Dispoziţiile (deciziile), sunt elaborate de către directorul şcolii şi sunt difuzate prin 

intermediul secretariatului instituţiei. 

Art. 101. (1) Notele de serviciu şi notele interne de la director, precum şi cele emise între 

serviciile din instituţie, se comunică celor interesaţi, prin intermediul secretariatului. 

(2) Transmiterea oricărui document adresat altor instituţii au foruri superioare, se va realiza 

numai prin intermediul secreatariatului instituţiei. 

Art. 102. (1) Documentele şi lucrările – altele decât deciziile de imputare – expediate din 

intituţie, se înaintează spre aprobare şi semnare directorului, de către serviciul secretariat. 

(2) Actele care produc efecte juridice, vor fi vizate de către Consiliul de Administraţie al 

instituţiei. 
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(3) Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus un 

exemplar care se va păstra la serviciul secretariat., purtând la final data şi iniţialele numelui 

persoanei care l-a întocmit. 

Art. 103. (1) Toate documentele de provenienţă externă primite prin secretariat sunt înaintate 

directorului pentru rezoluţie şi apoi repartizate către compartimentele delegate cu solţionarea 

lor. Regula se aplică indiferent de destinatarului actului respectiv. 

(2) documentele sunt distribuite prin intermediul secretariatului. 

Art. 104. După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul/compartimentul delegat în acest 

scop, se înaintează prin grija secretaratului spre aprobare şi semnare. 

Art. 105. Circuitul actelor şi documentelor contabile în intituţie, se face în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului finaţelor nr. 1850/2004. 
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CAPITOLUL XII 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 

Art. 106. Pentru laboratoarele de informatică sunt valabile reguli specifice care se 

comunică tuturor elevilor la prima oră de informatică, iar în privinţa activităţii în celelalte 

laboratoare şi cabinete (în special fizică, chimie şi geografie) se vor prelucra regulile de 

protecţia muncii şi P.S.I. în prima oră de curs; aceste reguli specifice fiecărui laborator şi cabinet 

devin ANEXE ale prezentului R.O.I.; 

Art. 107. Profesorii de educaţie fizică şi (eventual) limbi moderne vor trece cel târziu 

până la sfârşitul fiecărei săptămâni absenţele şi notele elevilor în catalog; 

Art. 108. Şcoala va centraliza opţiunile elevilor pentru stabilirea CDŞ (Curriculum-ului la 

Decizia Şcolii) în urma consultării acestora şi a părinţilor, iar rezultatele vor fi afişate până cel 

târziu la sfârşitul lunii februarie; 

Art. 109. Şcoala nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru dispariţia obiectelor personale 

ale elevilor şi / sau personalului angajat; 

Art. 110. Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a 

părinţilor sau a reprezentanţilor / tutorilor legali ai acestora, cadrelor didactice şi nedidactice, 

prin prezentarea lui în C.P., la orele de dirigenţie, în cadrul şedinţelor cu părinţii şi publicarea lui 

pe pagina web a liceului (www.axente.ro). 

Art. 111. Prezentul Regulament poate fi modificat pe parcursul anului şcolar cu 

respectarea procedurilor legale; 

Art. 112. Capitolele şi prevederile din R.O.F.U.I.P. care nu sunt menţionate în acest 

Regulament de Ordine Interioară se aplică şi în condiţiile şcolii noastre fără nici un amendament; 

Art. 116. Întregul personal al liceului are următoarele obligaţii: 

-respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, urmărirea şi aplicarea cu fermitate 

a normelor şi sarcinilor de serviciu şi îndeplinirea lor, manifestarea intransigenţei faţă de orice 

abatere de la regulile stabilite; 

-respectarea programului de lucru şi executarea întocmai şi la timp a sarcinilor ce le 

revin prin sarcinile de serviciu sau prin dispoziţiile conducerii liceului; 
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-utilizarea eficientă a materialelor, combustibililor şi energiei, recuperarea tuturor 

resurselor materiale şi energetice refolosibile în conformitate cu dispoziţiile conducerii liceului; 

-luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei 

neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor din dotarea liceului; 

Art. 117. Se permite fumatul numai pentru personalul şcolii şi numai în locul special 

amenajat (cancelaria fumătorilor); 

Art. 118. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010-2011 de la 

data aprobării lui în şedinţa Consiliului de Administraţie; 

Art. 119. Prezentul Regulament va fi prezentat întregului colectiv de cadre didactice, 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi elevilor; orice sugestie este binevenită şi va fi luată 

în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului Regulament; 

Art. 120. Identitatea Liceului este stabilită prin: 

Denumire: Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 

Localitate: Ineu cod poştal 315300 

Judeţ:Arad 

Ţara: România 

Adresa: Str. Traian nr.2  

Telefon  0257-512988 

Fax:0257-511880 

e-mail: impreuna_ineu@yahoo.com 

website: www.savabrancovici.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR, 

PROF. NICODIN IOAN OCTAVIAN 
 
 
 
 
 



 


