
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

APROBAT în Şedinţa 

Consiliului de 

Administraţie 

din data de 27.02.2019 

Actualizat februarie 2019 
 

 

         Nr.421 din 27.02.2019 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “SAVA 

BRANCOVICI” INEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul Regulament constituie o anexă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar din 2019, la nivelul exigenţelor impuse de condiţiile şi 

tradiţia Liceului Tehnologic „Sava Brancovici‖ Ineu. 

 

 

 



1 
 

Având în vedere: 

 

 

 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

Statutul Personalului Didactic din 2011, 

Regulamentul Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar/2019, 

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 luna martie, anul 

școlar 2018/2019. 

 

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. 
 

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. 

 

 

 

Prof. Ioan Nicodin 

Directorul  Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 
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CAP. 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 2016 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 două schimburi, la învăţământul special clasele 

I-VIII, programul de dimineaţa fiind urmat de programul educatorilor, iar învățământul 

liceal este continuat după masa cu seralul. 

4.1.PROFESORII ŞI ELEVII 

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

şi terinând cu    

ultima 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. 

La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de 

minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative. 

4.2. PERSONALUL ADMINISTRATIV 
4.2.1. 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; 

4.2.2. Serviciul Secretariat şi contabilitate îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu 

elevii‖ zilnic în pauzele dintre ore şi între orele 14.00-16.00; 

4.2.3. Personalul de  pază, centrală termică, cantină, îngrijire şi întreţinere lucrează 

conform graficului stabilit de la serviciul administrativ; 

4.2.4. 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; 
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(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. 6 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. 7 Regulile de disciplină stabilite prin acest document sunt obligatorii pentru elevi, 

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

aplica întocmai. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 
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CAP. II   ORGANIZAREA 

LICEULUI TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU 

(Conform Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

 

Art. 8 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31august din anul 

calendaristic următor.  

Art. 9  (1) Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și 

organizarea procesului de  învățământ în cadrul programului „A doua șansă‖ sunt 

reglementate prin metodologie specifică, 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. 

 

2.1 Formațiunile de studiu 

Art. 10  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 gimnazial special clasele 0-8; 

f) centru de resurse-învăţământ de sprijin/itinerant; 

g) şcoală  tehnică postliceală; 

h)  „A doua şansă‖; 

 2.2 Personalul unității de învățământ 

Art. 11  

(1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic de conducere, 

didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic. 

(2)  În Liceul Tehnologic „Sava Brancovici‖ Ineu se constituie următoarele organisme de 

conducere şi colective de lucru: 

a)Consiliul Profesoral : funcţionează conform capitolului II, secţiunea 1, art. 57-59 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

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

este conform OMEN nr.3160 din 2017. 

c) Consiliul Reprezentativ al Elevilor: C.R.E.funcţionează în baza ROFUIP, aprobat prin 

ORDINUL MENCŞ nr.5.079 din 31 aug.2016. 

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. 
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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. 

Art. 12  

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în 

vigoare. 

(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii 

cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmit copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și 

un comportament responsabil. 

(4) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii. 

(5) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și 

extracurriculare/extrașcolare. 

(6) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, 

instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, 

inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.  

Art. 13  

Structura de personal și organizarea acestuia sunt stabilite prin organigramă, prin statele 

de funcții și prin proiectul de încadrare al şcolii. 

Art. 14  

Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în 

colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în 

vigoare, cu prevederile prezentului regulament şi organigrama pe an şcolar.  

Art. 15   

Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specializate 

care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama 

unității de învățământ. 
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2.3 Evaluarea personalului  

Art. 16   

(1) Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de 

muncă aplicabile. 

(2) Inspectoratul școlar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unitățile de 

învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 17  

(1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la 

începutul anului școlar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personaluluididactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fișei specifice.  

2.4 Răspunderea disciplinară a personalului 

Art. 18  

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform 

Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 19  

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — 

Codul muncii, republicată, cumodificările și completările ulterioare. 
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CAP. III PERSONAL DIDACTIC 

Art. 20  

 Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 21  

Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice și ministrului sănătății. 

Art. 22  

 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. 23   

Cadrele didactice se prezintă la şcoală 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 

obligaţia să anunţe conducerea şcolii în timp util, pentru a putea lua măsuri de suplinire; şeful 

comisiei 

metodice din care face parte cadrul didactic în cauză asigură orarul pentru suplinirea acestuia, în 

cazuri exceptionale această sarcina revine directorului; 

Art. 24  

La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea 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. 25  

Intrarea în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu acordul 

directorului;  

Art. 26  

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. 27  

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 
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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  indeplinească 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) nici un 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 
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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) profesorii 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. 28  

Personalului din învătământ îi mai sunt interzise: 

a) să desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata 

intimă,privată si familia acestuia; 

b) 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; 

c) 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. 29   

Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar. 

Art. 30   

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. 31  

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice 

ale beneficiarilor primary ai educației şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

a) chestionări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente şi activități practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) interviuri; 

g) portofolii; 

h) probe practice; 

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau 

elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice/inspectoratele şcolare, elaborate în conformitate cu legislația națională.  

 

Art. 32  

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se 

elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a 

Curriculumului național. 
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Art. 33  

Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile antepreșcolar, 

preșcolar și clasa pregătitoare; 

b) calificative la clasele I—IV şi în învățământul special care şcolarizează elevi cu 

deficiențe grave, severe, profunde sau asociate; 

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar şi în învățământul postliceal.  

Art. 34  

Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

Art. 35  

(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului școlar, cadrele didactice au 

obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament. 

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care 

sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor 

adoptate de unitatea de învățământ. 

Art. 36  

(1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 

doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o 

cerere adresată unității de învățământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a 

elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(3) În situația în care părinții/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv 

elevul major decid, în cursul anului şcolar,schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, 

situația şcolară aelevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. 

Art. 37  

 Sunt declarați promovați elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 

studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient‖, iar la purtare, media anuală 

6,00/calificativul „Suficient‖. 

Art. 38  

Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară 

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

a) au absentat, motivate şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs 

prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective; 

b) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea 

mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele 

respective, consemnate în catalog decătre cadru didactic, din alte motive decât cele de mai sus, 

neimputabile personalului didactic de predare. 

c) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;  

Art. 39  

(1) Elevii declarați amânați pe semestrul I îşi încheie situația școlară în primele patru 

săptămâni de la revenirea la şcoală. 

(2) Încheierea situației şcolare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I,datate la momentul evaluării. 
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(3) Încheierea situației şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi 

amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situația şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) 

sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de 

consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module 

de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot 

prezenta la sesiunea de examene de corigențe. 

Art. 40  

(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative„Insuficient‖/medii anuale sub 

5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează 

examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu. 

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți: 

a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului 

școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate; 

b) elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul 

anului școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației 

școlare, la cel mult două module. 

(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de 

corigență, într-o perioadă stabilită de minister. 

Art.33 Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a) se organizează și o sesiune specială de 

examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în 

cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului. 

Art. 41  

 Sunt declarați repetenți: 

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient‖/medii anuale sub 5,00 la mai mult 

de două discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile 

se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență 

în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 130 

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual„Insuficient‖/media anuală mai 

mică de 6,00; 

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la 

sesiunea specială prevăzută la art. 130 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență; 

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel 

puțin o disciplină/un modul; 

Art. 42  

În ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în situația 

de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

Art. 43  

Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal 

programul de desfășurare a examenelor de corigență 

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obține 

cel puțin calificativul„Suficient‖/media 5,00. 

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care 

susțin examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient‖/media 5,00.  
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SERVICIUL PE SCOALĂ 

Art. 44  

În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 

serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta 

are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de dimensiunea 

perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea 

de învățământ.  

Art. 45  

Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit de Comisia de Organizare 

a Serviciilor  pe Şcoală, afişat trimestrial. Activitatea profesorilor de serviciu pe şcoală începe 

zilnic la orele 7:00, observatiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul Proceselor Verbale 

încheiat cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii – 

orele 17:00 ; 

Art. 46  

Activitatea profesorilor de serviciu pe paliere începe zilnic la ora 7:45 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. 47  

Profesorul de serviciu răspunde de ordinea şi disciplina din şcoală şi are următoarele atributii: 

 controlează accesul elevilor în scoală la începerea programului şi în timpul acestuia; 

 verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 

 controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi 

la sfârşitul orelor de curs; 

 asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 

 asigură respectarea programului şcolar de către profesori si elevi, punctualitatea la ore; 

 ia măsuri de sancţionare împreună cu profesorul diriginte al elevilor care comit abateri 

disciplinare sau împreună cu directorul; 

 contribuie la realizarea Registrului de activitate al şcolii prin notificarea în procesul 

verbal pe care îl încheie la terminarea programului, a tuturor activitătilor din şcoală ce nu 

fac parte din orarul zilei; 

 asigură securitatea cataloagelor, altor documente şi a aparaturii informatice din şcoala; 

 verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală 

 controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia. 

 prelucrează elevilor de serviciu, atributiile ce le revin; 

 distribuie elevilor de serviciu banderole la începutul serviciului şi le recuperează la 

încheierea programului; 

 verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenti cu profesorii 

aflaţi în fereastră 

 urmăresşe consemnarea conţinuturilor lectţei în condica de prezentă şi semnarea integrală 

a orelor 

 verifică ordinea şi disciplina în pauze 

 se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a 

lua măsurile ce se impun 

 supravegherea persoanelor străine intrate în şcoală 
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 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 intervenţia forţelor 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. 48   

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. 49   

În fiecare clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe clasă; elevii de serviciu pe 

clasă au sarcina de a menţine ordinea şi disciplina în clasă pe timpul pauzelor şi de a asigura 

condiţii de lucru adecvate pentru desfăşurarea orelor: material didactic, markere, curătenia tablei, 

a cosului de gunoi etc. 

Art. 50  

Asigurarea curăţeniei claselor intră şi în obligatia elevilor; claselor lăsate în dezordine la 

încheierea programului zilnic nu li se vor asigura serviciile de întreţinere din partea personalului 

din şcoală; 
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CAP .IV ATRIBUTIILE PROFESORULUI DIRIGINTE 

(Conform Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

 

Profesorul diriginte  

Art. 51   

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial, liceal, 

profesional și postliceal.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură 

formațiune de studiu. 

(3) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/ 

institutorului/profesorului pentru învățământul primar.  

Art. 52   

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în 

baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.  

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o 

formațiune de studiu să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.  

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor 

care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa 

respectivă.  

(4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de 

asistență psihopedagogică.   

Art. 53   

(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului 

didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial și anual, planificarea activităților conform 

proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl 

coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.  

(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii 

și sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de 

dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz.  

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 

profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:  

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, 

pe baza programelor școlare în vigoare elaborate  

pentru aria curriculară „Consiliere și orientare‖;  

b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor 

naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educației cu alte ministere, 

instituții și organizații.  

(5) Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională 

se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de 

directorul unității.  

(6) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește 

după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor 

identificate pentru colectivul de elevi.  
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Art. 54   

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

profesorul diriginte stabilește cel puțin o oră în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia, 

pentru  prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 

comportamentale specifice ale acestora.  

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii 

legali de la fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor și 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 

Art. 55   

Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează:  
a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și 

ori de câte ori este cazul;  

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;  

e) activități educative și de consiliere;  

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități 

extracurriculare:  

2. monitorizează;  
a) situația la învățătură a elevilor;  

b) frecvența la ore a elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat; 

 

3. colaborează cu: 
 a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații 

specifice activităților  

școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv educativ, care-i implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a 

elevilor clasei;   

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de 

elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei 

materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi;   

d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri 

implicați în  

activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  
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f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de 

studii ale elevilor clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării 

datelor referitoare la elevi; 

 

4. informează:  
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ;  

b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și 

parcursul școlar al elevilor;  

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe 

nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de 

organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.  

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, 

sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;  

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate 

cu legislația în vigoare sau fișa postului. 

Art. 56   

 Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:  

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, 

părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei;  

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și 

ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;  

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 

consemnează în catalog și în carnetul de elev;  

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;  

f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislația în vigoare;  

g) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea 

portofoliului educațional al elevilor; 

h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;  

i) elaborează portofoliul dirigintelui.  

Art. 57  

Dispozițiile art. 48 și 49 se aplică în mod corespunzător personalului didactic din învățământul 

primar, gimnazial și liceal. 
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CAP. V ELEVII LICEULUI TRHNOLOGIC ,,SAVA BRANCOVICI”INEU 

(Conform Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

5.1.TRANSFERUL ELEVILOR 

Art. 58  

Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității 

de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație 

al unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 59  

 (1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se 

schimbă filiera, domeniul depregătire,specializarea/calificarea profesională este condiționată 

depromovarea examenelor de diferență. 

Art. 60   

Elevii din învățământul liceal, din învățământul professional și din învățământul 

postliceal se pot transfera, păstrând forma deînvățământ, cu respectarea următoarelor condiții: 

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după 

primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicit transferul; 

b)  în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi 

transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului 

comisiei medicale județene, cu respectarea condiției de medie,menționate anterior 

c) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în 

aceeași clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de 

diferență, în limita efectivului de 30de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de 

regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul; 

d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani 

se pot transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la 

profilul și specializarea lacare solicită transferul.  

e) Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani 

se pot transfera în clasa aX-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei 

la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență; 

Art. 61  

 (1) Transferurile în care se păstrează forma deînvățământ,profilul și/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, 

transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, 

ținând cont de interesul superior al copilului. 

(2) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize 

medicale efectuate de direcția de sănătate publică; 

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional; 
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Art. 62  

Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu 

aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.  

Art. 63   

Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale,în funcție de evoluția acestora se pot 

face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de 

masă și invers.  

5.2 Activitatea educativă extraşcolară 

(Concorm Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

 

Art. 64   

Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de 

învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum 

și de remediere a unor problem comportamentale ale elevilor. 

Art. 65   

(1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara 

orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în 

incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi 

sportive școlare,în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale,sportive, 

turistice, dedivertisment. 

Art. 66  

(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: 

culturale, civice, artistice,tehnice,aplicative,științifice, sportive, turistice, de educație 

rutieră,antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, 

concursuri, festivaluri, expoziții, campanii,schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, 

tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, 

ateliere deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de 

antepreșcolari/preșcolari/elevi, de către educator puericultor/ educatoare/învățător/ 

institutor/profesor pentru învățământul preșcolar/primar/profesor diriginte, cât și la nivelul 

unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare. 

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 

învățământ, împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de  învățământ.. 
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5.3 DREPTURILE, OBLIGAŢIILE SI SANCŢIUNILE ELEVILOR 

(Conform Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

Art. 67  

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar 

de către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

Art. 68   

(1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu,fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt,după caz: adeverință 

eliberată de medicul cabinetului școlar, de medical de familie sau medicul de specialitate, 

adeverință/certificate medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară 

în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a 

medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(4) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza 

cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, 

adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de 

la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absențelor ca 

nemotivate. 

(7) La cererea scrisă a Cluburilor Sportive din care fac parte elevii şcolii 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; 

(8) Eevii pot fi învoiţi de către diriginte pentru probleme deosebite una sau două ore / 

semestru pe bază de bilet de voie. 

Art. 69  

Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, la începutul 

anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind 

astfel calitatea de elev. 

Art. 70   

(1) Elevii aflați în situații speciale — cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane 

în îngrijire și altele asemenea —sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 

(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

4.742/2016,se sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din același  Drepturi 

educaţionale  

(STATUTUL ELEVULUI APROBAT PRIN O.M.nr.4742/2016) 
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Art. 71  

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin 

utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării 

şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din 

curriculumul la decizia şcolii, 

 d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în 

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

ulterioare; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a 

personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. 

Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau 

hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, 

cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, 

probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de 

stat conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară; 

  j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi 

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de 

cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor 

contracte dintre părţi; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv 

acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte 

resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în 

limitele resurselor umane şi materiale disponibile; 

n) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe 

anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării 

celor mai eficiente metode didactice.  

o) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;  

p) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de 

invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

r) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul 

unităţii de învăţământ. 

Art. 72  

(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, 

au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. 
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(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot 

beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în 

vigoare; 

(3) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au 

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

 

 1.Drepturi de asociere şi de exprimare 

Art. 73  

a) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea 

de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului 

de administraţie. 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; 

b) 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. 

c) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din 

partea personalului didactic sau administrativ; 

 

2.Drepturi sociale 

Art. 74  

a) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi 

de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

b) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor 

aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice 

dezavantajate („bani de liceu‖), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării 

învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională‖) 

; 

c) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de 

asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de 

îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru 

copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene 

3. Recompensarea elevilor 

Art. 75  

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense: 

a) Evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 

b) Comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal,  

cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 
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c)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; 

d)Burse pentru internat sau cantină din venituri extrabugetare, la hotărîrea Consiliului de 

Administraţie, conform propunerii înaintate de diriginte; 

e)Sprijin pentru achiziţionarea de rechizite sau alte bunuri necesare procesului de 

învăţământ, la hotărîrea Consiliului de Administraţie, în urma proiectului înaintat de diriginte; 

f)Excursii sau participarea la proiecte interne şi internaţionale, la propunerea dirigintelui, 

în urma unor resultate şcolare deosebite. 

g) La încheierea fiecărui an şcolar şefii de promoţie vor fi scrişi în ―Cartea de Onoare‖ a 

Liceului Tehnologic,,Sava Brancovici‖ Ineu. 

h)Elevii cu rezultate remarcabile în activităţile şcolare vor fi evidenţiaţi prin proiectele 

speciale organizate în acest scop. 

i) 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. 

j) Se poate acorda un premiu de onoare unui elev / unor elevi, care, prin rezultatele 

obţinute, a contribuit la cresterea prestigiului Liceului Tehnologic  ,,Sava Brancovici‖ Ineu . 

l) Elevul anului............. 

ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR (STATUTUL ELEVULUI APROBAT PRIN 

O.M.nr.4742/2016) 

 

Art. 76  

Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 

dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută 

vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar.Ţinuta 

vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea 

accesului in perimetrul şcolii. 

d) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

e) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

f) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei 

individuale;  g) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: 

elevi şi personalul unităţii de învăţământ; 

 h) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora; 

i) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie; 
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j) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile 

de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie 

a mediului. 

k) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol 

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. Art. 70. 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. 77  

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. 78  

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. 79   

(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină 

în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical 

(1) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament 

sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile 

de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

 

INTERDICŢII 

Art. 80  

Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze 

bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) 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; 

c) 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; 
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d) aruncarea hârtiilor şi a altor resturi în perimetrul şcolii se sancţionează prin: elevul va 

face curăţenie pe întreg perimetrul şcolii.   

e) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;  f) să difuzeze materiale electorale, de 

prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile 

în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul 

educativ sau în situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să 

manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 

învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi  

în afara ei; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii 

şcolii şi al diriginţilor; 

Art. 81  

 (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. 

(3) 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; 

(4) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii suporta toate cheltuielile pentru 

înlocuirea bunurilor deteriorate; 

(5)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; 

(6) Pentru păstrarea şi întreţinerea bunurilor materiale ale şcolii, elevii de serviciu pe 

şcoală au obligaţia de a sesiza, după caz, dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul 

săvârsirea oricărui gen de abateri; 

(7) Să îşi parcheze maşinile în incinta / perimetrul liceului; 

(8) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

 

Art. 82  

Comportamentul în şcoală este ghidat de reguli care vor fi folosite de cadrul dicactic 

pentru a conduce dezvoltarea personală a 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.  
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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. 83  

Comportamentul eleviilor care este împotriva acestori reguli (Art. 76) va fi penalizat prin 

Sistemul Punctelor de Avertizare; 

(1) În fiecare catalog de clasă/caiet al dirigintelui va fi o rubrică 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 Folosirea Alcoolului sau drogurilor   20-55 puncte 

C9 Lipsa de rechizite şcolare    5 puncte 

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

dirigintelui cu numele elevului, data, abaterea cu puncte aplicate, şi semnatura profesorului; 

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

sacţionat a 2 saptamană în concordanţă cu grila de mai jos; 

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. 84  

Consiliul de disciplină al elevilor, din care vor fac parte reprezentanţii tutoror claselor din 

şcoală se  va 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.  
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CIRCULAŢIA ÎN INSTITUŢIE / ASIGURAREA SECURITĂŢII ELEVILOR 

 

Art. 85  

(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).  

 

SANCŢIONAREA ELEVILOR 

Art. 86  

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, 

care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 

şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului 

statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, 

elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c)scăderea notei la purtare (în conformitate cu regulile de la art.77); 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de  

liceu, a bursei profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare. 

(4) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi 

părinţilor,  

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior,după caz.   

Art. 87  

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 

sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul 

de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral 

de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la 

sfârşitul semestrului. 
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(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu 

este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

Art. 88  

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de  

mvaţamant. 

Art. 89  

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, 

la propunerea consiliului clasei. 

Art. 90  

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii 

care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de 

la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de 

director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi 

se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, 

la propunerea consiliului clasei. 

Art. 91  

(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar  

în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ 

şi în acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de 

timp; 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 92  

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul 

de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi 

admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 
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Pagube patrimoniale 

Art. 93  

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul 

Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie 

bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 

respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare.  
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CAP. VI PĂRINŢII ELEVILOR LICEULUI TEHNOLOGIC „SAVA 

BRANCOVICI” INEU 

6.1 ATRIBUŢIILE PARINŢILOR 

(Concorm Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial prin O.M. nr.720/19.09.2016) 

 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art. 94  

(1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali aiantepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt 

parteneri educaționali principali ai unităților de învățământ. 

(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate 

informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor. 

(3) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți 

de sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația 

familie—școală. 

Art. 95  

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 

informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 

dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil. 

Art. 96  

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 

unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatorulpuericultor/ 

educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul 

diriginte; 

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ. 

Art. 97  

(1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu 

salariatulunității de învățământ implicat, educatorul/educatoarea/învățătorul /institutorul 

profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte. 

Părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la 

discuții să participe și reprezentantul părinților.În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii 

unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 
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(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu 

a fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictual 

6.2 Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art. 98  

(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 

asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în 

perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu 

amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunității. 

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. 

(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 

consiliului de administrație al unității de învățământ. 

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele 

medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de 

studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din 

colectivitate/unitatea de învățământ. 

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoruluipuericultor/ 

educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată șisemnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 

obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de 

curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o 

astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, 

gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în 

vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate. 

Art. 99  

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ. 

Art. 100  

(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali 

ai copiilor/elevilor. 

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 92 alin. (6), art. 93 și art. 94 atrage răspunderea 

persoanelor vinovate conform dreptului comun. 
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6.3 Adunarea generală a părinților 

Art. 101  

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 

didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor 

necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de 

copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, 

numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv. 

Art. 102  

 (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/ 

educatorul/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul 

diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total 

al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, 

este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a 

jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a 

părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, 

cu votul a jumătate plus unu din aceștia. 

 

6.4 Comitetul de părinți 

Art. 103  

(1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și 

funcționează comitetul de părinți. 

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

adunarea generală a părinților, convocată de educatorulpuericultor/ educatoarea/învățătorul/ 

institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care 

prezidează ședința. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 

30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 

persoane: un președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid 

responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru 

învățământul antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte. 

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în 

relațiile cu echipa managerială. 
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Art. 104  

Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

prezenți; 

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative 

extrașcolare la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ; 

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, 

asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în 

mediul școlar; 

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a 

grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii 

asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, 

colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul financiar; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorulpuericultor/ 

educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ antepreșcolar/ preșcolar/ 

primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare 

socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, 

extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor 

alocate, dacă acestea există. 

Art. 105  

Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu 

conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Art. 106  

(1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusive financiar prin asociația de 

părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de 

părinți nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/personae fizice se face 

cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din  unitatea de 

învățământ în strângerea fondurilor. 
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CAP. VII PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

Art. 107  

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; 

(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, pen 

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;  



35 
 

CAP. VIII PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

Art. 108  

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. 109  

Pe toată durata serviciului personalul nedidactic are obligaţia să asigure curăţenia şi paza 

liceului şi să sesizeze conducerea pentru toate neregulile găsite; 

Art. 110  

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. 111  

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. 112  

Se asigură curăţenia curţii liceului astfel: 

 muncitorii şi portarul: spaţiul verde şi aleile; 

 îngrijitoarele: parcurile cu flori: 

Art. 113  

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. 114  

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. 

Art. 115  

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. 116  

(1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului 

condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora. 

(2) Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul 

orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un 

proces-verbal în acest sens. 
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(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, 

iar în perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță. 

Art. 117  

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. 118  

Serviciul contabilitate îndeplineşte orice servicii financiar-contabile încredinţate de 

director sau stipulate expres în actele normative; 

Art. 119  

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. 120  

Persoana cu atribuţii de administrator stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 

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

Art. 121  

Persoana cu atribuţii de administrator nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ; 

Art. 122  

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. 123  

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. 124  

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. 125  

Laborantul, informaticianul au atribuţiile de serviciu prevăzute în fişele de post aprobate 

de directorul liceului; 

Art. 126  

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; 
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CAP. IX DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ – 

SANCŢIUNI 

Art. 127  

(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)sa se preocupe permanent de ridicarea calitatii profesionale si sa frecventeze cursurile 

de perfectionare organizare sau recomandate de unitate, sa respecte normele de etica 

profesionala si sa contribuie 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. 128   

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 
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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. 129  

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. 130  

Răspunderea materială, contravenţională şi penală a personalului  Liceului Tehnologic„Sava 

Brancovici‖, survine conform legislaţiei în vigoare; 
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CAP. X ETICĂ ȘI INTEGRITATE 

INTRODUCERE 

 

 Prezentul cod-cadru de etică al personalului din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ 

de stat instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin 

formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.  

 Principiile detaliate în cadrul Codului-cadru de etică stabilesc reguli esenţiale de 

comportament şi de etică aplicabile personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

 Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în 

domeniul sistemului de învățământ de stat. 

 Codul-cadru de etică cuprinde dispoziţii normative aplicabile personalului didactic din 

unitatea de învățământ, indiferent de funcţia ocupată, din care derivă drepturi și obligaţii. 

Personalul didactic trebuie să cunoască și să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui 

Cod, acesta având posibilitatea de a consulta Codul la avizierul unității de învățământ.  

10.1  Domeniul de aplicare și principii generale 

Art. 131  

 (1) Prezentul cod-cadru de etică este elaborat în baza Art. 98 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Codul-cadru de etică este aplicabil personalului din cadrul Liceului, responsabil cu 

instruirea şi educaţia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) și (3) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte funcţia de 

personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de 

îndrumare şi de control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi unităţile 

conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic. 

Art. 132  

Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/reprezentanţi legali, beneficiarii 

direcți ai educației, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din cadrul Liceului, 

responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială 

capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în 

activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie 

după reguli corecte.  

Art. 133  

Orice persoană din cadrul Liceului, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria 

morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului cod-

cadru de etică.                           
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Obiective 

Art. 134  

Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor 

obiective:  

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului 

didactic; 

b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional; 

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional 

preuniversitar; 

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

Valori și principii generale  

 

Art. 135  

Codul-cadru de etică reprezintă un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice pentru 

întregul personal responsabil cu instruirea şi educaţia din cadrul unității de învățământ, și 

stabilește care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora aceștia trebuie să li se supună în plus, 

peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă. 

Art. 136  

Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori şi principii: 

a) imparţialitate şi obiectivitate; 

b) independenţă şi libertate profesională; 

c) responsabilitate morală, socială şi profesională; 

d) integritate morală şi profesională; 

e) confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 

f) primatul interesului public; 

g) respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei; 

h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

i) respectarea autonomiei personale; 

j) onestitate şi corectitudine; 

k) atitudine decentă şi echilibrată; 

l) toleranţă; 

m) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii 

activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; 
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o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 

Termeni 

Art. 137  

În înţelesul prezentului Cod, următorii termeni se definesc astfel: 

a) etica - un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze 

activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea 

rolului şi a valorilor serviciului public, precum şi a răspunderii şi nivelului de autoritate şi 

responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese şi modalităţi de rezolvare a 

acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcţionarilor publici; stabilirea regulilor 

care se referă la neregularităţi grave şi fraudă; 

b) valori etice - valori ce fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris, 

pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă 

un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice 

tuturor salariaţilor; codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li 

se supună salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea 

declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese. 

c) funcţie - activitatea pe care o prestează angajaţii în mod regulat  şi organizat în instituţie, 

în schimbul unui salariu şi care însumează un set de drepturi şi obligaţii ce decurg din calitatea 

de angajat; 

d) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 

Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte; 

e) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţi prin folosirea reputaţiei, 

influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei pe 

care o deţin; 

f) fraudă - înşelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin 

provocarea unei pagube; 

g) beneficiarii direcţi ai educaţiei şi formării profesionale - sunt antepreşcolarii, preşcolarii, 

elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare 

profesională; 

h) discriminarea - modul prin care o persoană este tratată diferit sau este lipsită de anumite 

drepturi, în mod nejustificat. 

10.2 Norme generale de conduită profesională a personalului  

Asigurarea unui învățământ de calitate 

 

Art. 138  

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a 

cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:  
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(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:  

a) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi 

în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; 

b) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei; 

c) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă 

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă 

sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 (2) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

a) fraudarea examenelor; 

b) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, 

cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai 

educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi 

acestea; 

c) favoritismul; 

d) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la 

care este încadrat; 

(3)Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

(4) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct 

al educaţiei. 

 

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

Art. 139  

În relaţia cu părinții și cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, 

personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură: 

a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 

b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă 

privată şi de familie; 

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile 

educaţionale oferite, în condiţiile art. 138, alin (2),  lit. (b). 

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 

deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

 

Art. 140  

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, 

cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială. 

(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de 

discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei 

intelectuale, inclusiv a plagiatului. 
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Art. 141  

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau 

care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului 

şcolar respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură: 

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din 

fişa postului; 

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 

e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Art. 142  

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este 

interzis: 

a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

materiale personale directe sau indirecte; 

b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori 

vizuale; 

c) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi 

ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ; 

d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical; 

e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către 

beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical; 

f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 

 

Loialitatea faţă de instituțiile și reprezentanții comunității locale 

Art. 143  

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi 

reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin 

care: 

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de 

stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de 

protecţie a acestuia impun acest lucru. 

10.3 Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 144  

Prezentul Cod nu se substituie legilor reglementărilor aplicabile în domeniul sistemului 

de învățământ de stat şi nici nu poate contraveni acestora.   
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Art. 145  

Prin prevederile prezentului cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/Comisiei de 

Etică a Municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, 

constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.  

 

Art. 146  

Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în 

Consiliul naţional de etică, cu votul a cel puţin 31 de delegaţi din totalul de 42 de delegaţi, şi se 

înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

Art. 147  

Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 148  

Prezentul Cod se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație al Liceului.  

 

 

 

 DIRECTOR,                                                                                  SECRETAR, 

_____________________                                                               _____________________                                                                   

 

 

            Valabil din data:___/___/_______ 
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CAP. XI DISPOZITII FINALE 

 

Art. 149  

Prezentul cod se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, si nu se substituie legilor 

si regulamentelor in vigoare din domeniul educatiei si nici nu poate contraveni acestora. 

 

Art. 150  

Prin prevederile prezentului cod, activitatile comisiilor judetene de etica/Comisiei de 

Etica a Municipiului Bucuresti nu se substituie activitatilor comisiilor de cercetare disciplinara, 

constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si nici activitatilor institutiilor statului abilitate. 

  

Art. 151  

Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac in 

Consiliul national de etica, cu votul a cel putin 31 de delegati din totalul de 42 de delegati, si se 

inainteaza Ministerului Educatiei Nationale. 

  

Art. 152  

Incalcarile prevederilor prezentului cod reprezinta abateri disciplinare si se sanctioneaza 

conform legislatiei in vigoare. 
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CAP. XII MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE 

ŞI CONTRACTUALE SPECIFICE 

Art. 153  

Pentru aisgurarea aplicării tuturor dipoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la 

nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii: 

  

a) pemanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul realaţiilor de muncă; 

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

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

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

muncă la nivelul instituţiei; 

d) 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. 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. 
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CAP. XIII CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI ACTELOR ÎN INSTITUŢIE 

Art. 154  

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

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

Art. 155  

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

intermediul secretariatului instituţiei. 

Art. 156  

(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 

realize numai prin intermediul secreatariatului instituţiei. 

Art. 157  

(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.   

(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. 158  

(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. 159  

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

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

Art. 160  

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

prevederile Ordinului Ministerului finaţelor nr. 1850/2004. 
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CAP. XVI DISPOZIŢII FINALE 

Art. 161  

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. 162  

Profesorii de educaţie fizică şi (eventual) limbi moderne vor trece cel târziu până la 

sfârşitul fiecărei săptămâni absenţele şi notele elevilor în catalog; 

Art. 163  

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. 164  

Şcoala nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru dispariţia obiectelor personale ale 

elevilor şi / sau personalului angajat; 

Art. 165  

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.savabrancovici.ro). 

Art. 166  

Prezentul Regulament poate fi modificat pe parcursul anului şcolar cu respectarea 

procedurilor legale; 

Art. 167  

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. 168  

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; 

 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. 169  

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2019-2020 de la data 

aprobării lui în şedinţa Consiliului de Administraţie; 
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Art. 170  

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; 

 

 

 

 

 


