
 
1 

 

LICEUL “ RADU PETRESCU” 

PRUNDU BÂRGĂULUI 

 

 

 
 

 

REGULAMENT DE ORDINE 

INTERIOARĂ 

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2019– 2020 
 

 

 

 



 
2 

 

DISPOZIŢII GENERALE  

 

ART. 1.  

Regulamentul de ordine interioară este elaborat în concordanţă cu: 

  prevederile Constituţiei României,  

  Legea Învăţământului nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

  Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 

2016 cu modificarile aduse prin OMEN nr. 3027 / 2018- ROFUIP 

  OMENCS NR.4742/10.08.2016 Statut elevi 2016 

             OMENCS nr 3164 / 2016 – privind interzicerea segregarii scolare. 

  Codul Educaţiei 2009,  

  Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

  Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi,  

  Statutul Personalului Didactic (prezent in Legea 1/2011 la Titlul IV),  

  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  

  Declaraţia universală a Drepturilor Omului  

 

ART. 2. 

 Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în 

articolele nr. 2 și 4 din Legea Învăţământului, după cum urmează: 

„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori 

care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru ezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 

pentru angajare pe piaţa muncii”. 

„Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate 

principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de 

cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru: 

a). împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 

intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii; 

b). integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; 

c). ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii 

durabile; 

d). formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura 

naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 
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e). educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 

f). cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

 

ART. 3  

Prezentul regulament a fost întocmit de colectivul de lucru, numit prin hotărârea Consiliului de 

administraţie, discutat în Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinți, Consiliul profesoral şi aprobat 

de Consiliul de administraţie. 

Documentul conţine reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „ Ordinul MENCS nr. 

5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016, OM_4742_10.08.2016-

Statut_elevi_2016 ce poate fi consultat în întregime la C.D.I  şi pe pagina web a MEN 

(www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie). 

 

ART. 4   

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceul ,, Radu Petrescu ” , Prundu-Bârgaului  este 

postat pe site-ul şcolii, un exemplar imprimat se află în cancelarie şi un altul la bibliotecă, pentru 

a putea fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi. 

 

ART. 5   

Regulamentul este aplicabil tuturor persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în 

conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 

1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, 

personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control, elevilor și 

părinților/tutorilor legali ai acestora. Acest regulament este aplicabil şi personalui nedidactic a 

Liceului ,, Radu Petrescu ” , Prundu-Bârgaului  

 

ART. 6  

După aprobare, direcţiunea, diriginţii şi  vor comunica elementele de conţinut întregului 

personal, elevilor şi părinţilor pentru respectarea şi punere în practică şi vor preda conducerii 

liceului procesele verbale de instruire a acestora în cadrul orei de dirigenţie, respectiv şedinţa cu 

părinţii. 

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic vor lua la cunoştinţă reglementările 

prezentului regulament iar şefii de compartimente vor preda conducerii liceului procesele verbale 

de instruire. 

 

ART. 7 

 Regulamentul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, 

comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar 
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responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde 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. 

 

ART. 8 

 Respectarea prevederilor prezentului regulament reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi a 

prestigiului învăţământului în Liceul ,, Radu Petrescu ”  Prundu-Bârgaului   , scop pentru care ne 

propunem următoarele obiective: 

a). autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea 

conţinutului acestui regulament; 

b). menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi a funcţiilor 

personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, responsabile cu instruirea şi 

educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice; 

c). ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; 

d). reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional 

preuniversitar; 

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

f). facilitarea promovării unor valori şi a unor principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, 

inserabile şi în spaţiul social; 

g). sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

 

ART. 9 

 Părinţii elevilor vor fi rugaţi să sprijine permanent scoala, să prezinte propuneri pentru 

îmbunătăţirea ordinii şi disciplinei atât în liceu cât şi în afara lui, să facă propuneri pentru 

îmbunătăţirea calităţii muncii. 

 

Capitolul I – Organizarea şi conducerea şcolii 

 

ART. 1  

Programul de funcţionare a unităţii şcolare: 

 Învăţământ primar -1 schimb (8-12) 

 Învăţământ gimnazial -1schimb(8-14) 

 Învăţământ liceal,  şcoală profesională -1 schimb (8-15) 

 Personalul didactic auxiliar : 8-16 ( program cu publicul 13-16) 

 Personalul muncitor şi de întreţinere: conform anexei 1. 

În învăţământul primar ora de curs este de 45 minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi 

o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.  În învăţământul gimnazial, liceal şi 

profesional ora de curs este de 50  minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză 
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de 20 minute după cea de-a doua oră. Programul de lucru cu elevii se desfăşoară conform 

orarului şcolii.  

 

ART. 2 

Conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte, cu sprijinul de specilalitate al organelor de poliţie/ 

jandarmerie, planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete 

privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului. Va fi stablit de comun accord şi va fi 

afişat numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie la care profesorul de serviciu, 

personalul scolii, elevii sau conducerea unităţii de învăţământ pot suna în situaţia unor incidente 

violente, sau în cazul intrarii în unitatea de învăţământ a unor persoane aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, turbulente, avânt comportament agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi 

liniştea în instituţia de învăţământ. 

 

ART. 3 

 Reglementarea acesului in unitatea de învăţământ 

1) Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin intrările stabilite, securizate/păzite 

corespunzător.  

2) Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis, în conformitate cu prevederile 

regulamentului intern, pe baza carnetului de elev şi a semnelor distinctive de ţinută (tinuta  

şcolară).  

3) Accesul persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori, etc), se face prin 

intrarea stabilită de conducătorul unităţii de învăţământ, numită punct de control, şi este permis 

după verificarea şi consemnarea în registru a identităţii acestora de către personalul delegat de 

conducerea unităţii de învăţământ .  

4) Personalul menţionat la punctul 3). va înregistra la punctul de control numele, prenumele, 

seria şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei 

unităţii de învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de 

învăţământ.  

5) Persoanele delegate de către conducerea unităţii de învăţământ (profesor de serviciu, portarul), 

va conduce vizitatorul până la locul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru 

întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu terţi si anunţă persona cu care vizitatorul solicită 

întâlnirea.  

6) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementarile interne ale unităţii de învăţământ referitoare 

la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu 

persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform 

punctului 5), făra acordul conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi 

poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către 

organele abilitate, şi/sau interzicerea ulterioara a accesului acesteia în şcoală.  

7) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incintele şi în clădirile liceului este permis în 

următoarele cazuri:  
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a) La solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii şcolii; 

b) La şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;  

c) Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului şcolii, al cabinetului psihologic sau cu profesorul diriginte/conducerea şcolii;  

d) La întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun accord cu 

profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea şcolii;  

e) La diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul 

şcolii, la care sunt invitaţi să participle părinţii/reprezentanţii legali;  

f) În cazul unor situaţii speciale.  

9)    Părinţii/tutorii legali nu au acces în unităţile de învăţământ decât în pauze, cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră. 

10)  Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia 

vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

Conducerea Liceului “Radu Petrescu” este asigurată în conformitate cu prevederile Legii 

învăţământului nr.1 din 2011. 

 

ART. 4   

Măsuri speciale de securitate şi protecţie în scoala 

1) Intrarea elevilor în liceu, se va face, în baza semnului distinctiv şi a carnetului de elev, 

prin căile de acces stabilite la începutul anului şcolar;  

2) Se interzice ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor de curs (doar în cazuri 

excepţionale);  

3) Se interzice introducerea în incinta şcolii a băuturilor alcoolice, a substanţelor 

etnobotanice sau a drogurilor;  

4) În incinta liceului este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice, seminţe, 

etnobotanice, droguri;  

5) Se interzice introducerea şi folosirea de arme albe, materiale explozive, obiecte şi 

substanţe care pun în pericol siguranţa şi securitatea elevilor, cadrelor didactice, personalului 

liceului;  

6) Se interzice accesul în liceu cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen;  

7) Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. Elevii care folosesc telefoane 

mobile în timpul orelor vor fi sancţionaţi. Telefoanele vor fi reţinute de profesori, şi vor fi 

predate părinţilor pe bază de semnătură că au primit telefoanele şi au luat la cunoştinţă de 

abaterea disciplinară şi sancţiunea aplicată.  

 

ART. 5 

 Responsabilităţi ale conducerii unităţii de învăţământ 

Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 
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1) Întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/jandarmerie, planul de pază 

al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc reguli concrete privind accesul, paza şi circulaţia 

în interiorul obiectivului;  

2) Stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi ale celorlalte persoane din şcoală în 

legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea 

ordinei şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de 

pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii;  

3) Stabileşte orarul, programul de audienţe, precum şi regulile de acces şi comportare în 

şcoală şi le afişează la punctul de control;  

4) Organizează instruirea cadrelor didactice şi a personalului tehnico–administrativ pentru 

cunoaşterea şi aplicarea prevederilor ghidului de procedură internă;  

5) Informează elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre reglementările interne 

referitoare la accesul în unitatea de învăţământ;  

6) Informează, în regim de urgenţă, organele de poliţie/jandarmi şi inspectoratul şcolar 

asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa 

nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia; 

 

Capitolul II – Siguranţa şcolară 

 

Art.1 

Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat 

favorabil învăţării. Şcoala se va asigura că părinţii şi elevii sunt informaţi în privinţa drepturilor, 

obligaţiilor şi sancţiunilor. 

Art.2 

 Pentru asigurarea siguranţei elevilor în Liceului “Radu Petrescu” este organizat serviciul pe 

şcoală/pe clasă. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală conţine 2 membri şi un 

responsabil.  

Zilnic există  profesori de serviciu pe şcoală, un profesor în localul I, doi în localul II, trei în 

localul III şi unul la clasele profesionale, doi profesori în curtea scolii. Serviciul pe clasă este 

asigurat de grupe de câte 2 elevi pe săptămână, care au atribuţii stabilite de profesorii 

diriginţi. 

Şcoala va păstra un registru al incidentelor în care se specifică încălcările regulilor de către 

elevi şi măsurile care au fost luate de şcoală. 

Profesorii de serviciu din localul I, din localul III şi de la clasele profesionale ridică cataloagele 

de la secretariat la ora 7. 30 şi le predau la ora 14, ridicarea şi predarea făcânduse sub semnătură. 

Profesorii de serviciu din aceste locale răspund de siguranţa cataloagelor  din momentul ridicării 

până la monentul predării acestora. 

Profesorii de serviciu din curte răspund de siguranţa elevilor în timpul pauzelor şi au obligaţia de 

a raporta orice incident conducerii şcolii. 
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Responsabilitățile cadrelor didactice de serviciu pe școală: 

 Vin la școală cu 30 de minute înainte de începerea programului școlar corelat cu  orarul  

si programul de consultatii, ( in cazul in care acestea incep la ora 7.00)  pentru 

organizarea serviciului pe care îl vor efectua; 

 Verifică starea clădirilor, ferestre, apă, lumină, curățenie; 

 Supraveghează intrarea elevilor în școală la prima oră de curs; 

 Verifică prezența profesorilor la ore și pun în aplicare suplinirea profesorilor absenți, 

conform programării făcute de direcțiune; 

 Au în vedere siguranța cataloagelor în cancelarie; 

 Asigură ordinea și disciplina în pauze ,pe culoare și în curtea școlii, astfel: pe coridoare 

nu se permite escaladarea balustradelor, ferestrelor; imbrancirea pe scari, stationarea pe 

holuri, comportamentul necivilizat al elevilor ( aruncarea gunoaielor , devastarea 

grupurilor sanitare si a salilor de clasa, etc.); in curtea scolii profesorii de serviciu nu 

permit : fumatul, parasirea incintei unitatii de invatamant, vandalizarea amenajarilor din 

curte si terenul de sport si va supraveghea mentinerea curateniei prin aruncarea 

ambalajelor in locurile special amenajate. 

 Supraveghează elevii în timpul pauzelor, cu o atentie sporita in zona lucrarilor de 

constructii . 

 Avizează părăsirea unității de către elevii aflați în situații speciale, după ce a fost luată 

legătura cu părinții/întreținătorii acestora și a fost informată conducerea școlii; 

 Controlează intrarea punctuală a elevilor la ore. 

 Interzic intrarea elevilor și a persoanelor străine în cancelarie; 

 Se asigură, la finalul activității, că sunt securizate cataloagele. 

 

Art.3 

 Şcoala încurajează victimele faptelor penale să facă o declaraţie în acest sens. Şcoala va raporta 

întotdeauna dacă se află în situaţia de a fi partea vătămată. Acolo unde este posibil, pe baza unor 

considerente judicioase, şcoala va colabora întotdeauna la aducerea la îndeplinire a unor 

sancţiuni judiciare care se pot aplica eventual în cazul unui elev al  şcolii. 

Şcoala va colabora în cea mai mare măsură posibilă la aducerea şi îndeplinirea  măsurilor pe care 

poliţia le consideră drept necesare în aplicarea legilor şi prevederilor, ca şi pentru ordinea publică 

acolo unde există suspiciuni referitoare la ameninţarea gravă a siguranţei în şcoală, ca şi în cazul 

manifestării unor comportamente infracţionale de către elevi în şcoală şi împrejurimile acesteia.  

Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor; 

 

Art.4 

 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul 

şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi 

deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală precum şi deşfăşurarea practicii comasate, la diferite 
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intreprinderi, se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând 

faptul că acest comportament este legat de numele şcolii. Conducerea şcolii decide asupra 

măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză. 

 

Art.5 Măsuri 

1. Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va transmite 

această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi inspectoratului. 

2. Şcoala va întocmi, când este cazul, rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi 

va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel 

de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoală a obţinut posesie 

asupra acestor bunuri. 

3. În cazul posesiei de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform legilor 

în vigoare, va informa poliţia şi, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei. 

4. Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul 

şcolar. 

5. Şcoală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern. 

Măsuri disciplinare 

(1) Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar 

regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară al şcolii se 

vor lua măsuri administrative, educative şi, în caz extrem, eliminarea ori exmatricularea în 

conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit. 

(2) Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. 

Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, 

consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. 

(3) Personalul administrativ ori tehnic nu este autorizat să aplice o sancţiune, dar are dreptul să 

pună în discuţie comportamentul unui elev. 

(4) Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate contesta decizia 

prin sesizarea dirigintelui, conducerii şcolii etc. 

(5) În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de 

proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea ei. Evaluarea 

acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii. 

 

Art. 6  Înregistrarea incidentelor 

(1) Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt 

definite drept incidente toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa cum 

prevede codul penal. 

(2) Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. 

Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. În cazul 

unor incidente, se va realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi 

transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate. 
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(3) Pentru siguranţa elevilor şi a bazei materiale, incinta şcolii este supravegheată cu sistem 

audio-video. 

 

Art.7 Daune 

(1) Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor 

lor, clădirii, ori inventarului şcolii. 

(2) Ori de câte ori se produc daune, elevii trebuie să comunice aceasta conducerii şcolii, 

diriginţilor, ori administratorului. 

(3) Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala 

nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei 

cauze care trebuie remediată de şcoală (de exemplu, bucăţi de tencuială desprinse de pe 

faţadă, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.). 

(4) Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune 

ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete,telefoane mobile, îmbrăcăminte, 

genţi, material,etc.), cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este 

responsabilă. 

(5)  Elevii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligați, în temeiul art. 1357–1374 din Codul Civil, să acopere personal sau prin 

părinţi/reprezentanții legali, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare 

reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru 

înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

(6)  În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 

revenind întregii clase. 

(7)  În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

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

studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea 

manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru 

deteriorarea, distrugerea sau pierderea manualelor școlare. 

 

Art.8 Accesul vizitatorilor 

(1) Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii. 

(2) Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală trebuie să se anunţe la 

poarta. 

(3) Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă cerinţa de a se anunţa la poartă 

(intrare) în momentul pătrunderii în şcoală. 

(4) Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu şi-au anunţat prezenţa. 

(5) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta şcolii se va face numai prin locurile 

special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la 

intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis doar accesul autovehiculelor care aparţin şcolii, 

salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, precum şi a celor care  asigura 
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intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare sau a celor 

care aprovizioneaza unitatea cu produse sau materiale. 

(6) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ este permis pe oricare 

intrare a şcolii iar a elevilor doar pe căile de acces destinate lor. 

(7) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 

sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 

linistea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însotite de câini, sau care 

au arme şi obiecte contodente, substante toxice, explozive pirotehnice, iritante 

lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, 

precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice, totodată, comercializarea 

acestor produse în incinta şi imediata apropiere a unităţii noastre de învăţământ. 

(8) În situaţia organizării şedintelor cu părinţii sau a unor întruniri cu caracter educativ, 

cultural şi sportiv, desfăşurate în incinta şcolii, profesorii implicati vor asigura întocmirea 

şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să 

participe la aceste manifestări. 

(9) Programul de audienţe al conducerii liceului se va stabili semestrial de către directorul 

liceului şi se va afişa la punctul de control. 

(10) Elevii pot părăsi liceul  în timpul desfăşurării programului şcolar NUMAI CU 

APROBARE. 

Capitolul III - PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ART. 1. Dispoziţii generale /  Extras din Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar,Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 

 

Art. 39. — (1) în unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de 

conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de 

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de 

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 40. — (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de 

legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii 

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

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă 

şi un comportament responsabil. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură 

să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia 
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sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepsecorporale,  

precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi 

extracurriculare/extraşcolare. 

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile 

publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilorcopiilor/elevilor, inclusiv în 

legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 41. — (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 

statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 

specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 

consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art. 42. — (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de 

către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a 

consiliului de administraţie, la propunerea directorului. 

(2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi 

colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare aunităţii de  

învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia. 

Art. 43. — Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 

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

vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul deorganizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specific referitoare la organizarea şi funcţionarea 

catedrelor, comisiilor şi colectivelor. 

Art. 44. — Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de 

specialitate care se află în subordinea directoruIui/directoruIui adjunct, în conformitate cu 

organigrama unităţii de învăţământ. 

Art. 45. — La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte 

compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Personalul didactic 

Art. 46. — Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi 

de contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 47. — Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să 

prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al 
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ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 48. — Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii. 

Art. 49. — Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea 

copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricăruitip de 

avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite 

de organele abilitate, se sancţionează conform legii. 

Art. 50. — în unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării 

cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică,în zilele 

în care acesta  are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de 

dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se 

organizează în unitatea de învăţământ. 

 

Personalul nedidactic 

Art. 51. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate 

de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se 

face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului 

individual de muncă. 

Art. 52. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul 

de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu 

potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directoru l/directorul adjunct al 

unităţii de învăţământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în  

funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 

cele necesare unităţii de învăţământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 

competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, 

în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 

ART 2 Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 
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Art. 53. — (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor 

colective de muncă aplicabile. 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 54. — (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la 

cunoştinţă la începutul anului şcolar. 

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

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 

 

ART. 3 Obligaţii şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

 

1) Cadrele didactice trebuie să cunoscă şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de 

profesori / profesori de serviciu .  

2) Cadrele didactice trebuie să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de 

învăţământ şi/sau organele de poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să 

afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta 

şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.  

Conducerea şcolii, profesorii diriginţi vor organiza şi realiza instruirea elevilor şi a părinţilor 

pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului intern şi a procedurilor care 

reglementează prezenţa şi comportamentul acestora în unitatea de învăţământ. 

4) Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie, indicându-se subiectul lecţiei 

respective. Intrarea la clasă se face imediat ce a sunat.  

Norme de completare a condicii de prezenţă a profesorilor: 

 Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe 

ore ) cadrele didactice;  

 Condica de prezenţă a cadrelor didactice se numerotează şi se înregistrează la serviciul 

secretariat;  

5) Profesorii diriginţi sunt obligaţi să verifice zilnic starea de disciplină în clasă.  

6) La nivelul clasei profesorul diriginte poate stabili un regulament propriu, însă subordonat 

celui din scoala.  

7) Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii 

acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice.  

8) Orice învoire a cadrelor didactice se face prin înlocuirea cu un alt cadru didactic, care să 

asigure orele pe perioada respectivă. Înlocuirea se face cu acordul directorului sau directorului 

adjunct, pe baza unei cereri scrise şi se anunţă cel târziu înainte de începerea programului. 

Anunţul se face şi la serviciul secretariat. În caz de boală se comunică situaţia serviciului 

secretariat şi se prezintă certificatul medical în cel mai scurt timp cu putinţă.  

10)Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu respectarea orelor de începere 

şi de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte ore decât cele prevăzute 
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în orar (lecţii, ore de dirigenţie, etc) se cere acordul conducerii liceului. 

11)Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note. De asemenea 

rezultatele obţinute de elevi la lucrările scrise, să fie comunicate elevilor în termen de 7 zile de la 

susţinerea lucrării. 

12)În relaţia profesor – elev, nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii elevului. 

13)Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri 

excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al liceului. 

14)Cadrele didactice au obligaţia să nu fumeze în locurile unde au acces elevii, să nu vină la 

liceu sub influenţa băuturilor alcoolice. 

15)Cadrele didactice se bucură de toate drepturile prevăzute de Statutul Personalului Didactic 

sau de alte reglementări ale MEN. 

16)În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris sau 

verbal, abaterea profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se 

impun, va înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului Profesoral al clasei sau Consiliului 

Profesoral al liceului, situaţie ce va fi analizată în Comisia de disciplină a şcolii.  

17)Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un număr de 

absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă. 

18)Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a Regulamentului Şcolar şi a celui 

de Ordine Interioară. 

19)Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliul Profesoral şi la şedinţele 

Consiliului Profesoral al clasei. 

20)Profesorii trebuie sa aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe 

care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  

21)Personalului didactic de predare îi este interzis: 

 să părăsească sala de clasa/sala de desfăşurare a activităţii/sala sau terenul de sport, în 

timpul desfăşurării activităţilor didactice;  

 să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice; − să elimine 

elevii din clasa / sala de desfăşurare a activităţii;  

 să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme 

personale;  

 să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte;  

 să noteze elevul la disciplina pe care o predă, în funcţie de comportamentul acestuia. Un 

comportament ce contravine regulamentului va fi sancţionat prin scăderea notei la purtare;  

 să acorde nota 1 pentru un alt motiv decât cel de fraudă (copiat, sustragerea lucrării, 

şoptit, etc.); 

 să comercializeze manuale sau auxiliare didactice. 

 

ART. 4 Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice  

 

Organismele funcţionale la nivelul din liceului şi responsabilităţile cadrelor didactice, sunt cele 
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ce se regăsesc în articolele 46-56 din ROFUIP aprobat prin 5079/2016, după cum urmează: 

 

1) Consiliul profesoral – conform art. 57-60, din ROFUIP aprobat prin 5079/2016 

SECŢIUNEA a 2-a Consiliul clasei 

Art. 60. — (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, 

profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia 

claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul 

primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii 

clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul 

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

Art. 61. — Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei; 

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare; 

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

Art. 62. — Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, 

cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi 

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral 

validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu 

profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru 

învăţământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a 

cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, 

sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Art. 63. — (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi 

adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale 

consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. 

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de 

procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

Consiliul clasei – conform art. 60-65, din ROFUIP aprobat prin 5079/2016  

Catedrele/comisiile metodice - conform art. 65-67, din ROFUIP aprobat prin 5079/2016, cu 

completările:  

– În anul şcolar 2017-2018 la nivelul şcolii funcţionează Catedre, cu atribuţiile specificate în art. 

65-67 din ROFUIP aprobat prin 5079/2016, 

 – În anul şcolar 2017-2018  la nivelul şcolii funcţionează  Comisii / Comisii metodice, cu 

atribuţiile specificate în art. 65-67 din ROFUIP aprobat prin 5079/2016, 

-Activitatea, responsabilităţile şi atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare – sunt cele cuprinse în Art.68-71 si  106-111, din ROFUIP 

aprobat prin 5079/2016. 

- Activitatea, responsabilităţile şi atribuţiile profesorului diriginte sunt cele cuprinse în art. 72-78, 

din ROFUIP aprobat prin 5079/2016 

 

 Profesorii diriginţi  

 

(1)Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal, profesional și 

postliceal se realizează prin profesorii diriginți. 

(2)Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii. 

(3)Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 

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

profesorului pentru învățământul primar. 

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

hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 

(6)La numirea diriguiților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă 

același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

(7)De regulă, poate fi numit ca 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. 

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

psihopedagogică. 

(9)Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului 
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didactic învestit cu această responsabilitate. 

(10)Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, 

conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de 

elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de 

învățământ. 

(11)Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute 

de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu 

particularitățile educaționale ale clasei respective. 

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

profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. 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 pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație 

rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, 

educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de 

prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor 

naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în 

colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 

(13)Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după 

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

pentru colectivul respectiv de elevi. 

(14)Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe 

care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de 

consiliere și 

orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. în situația în care aceste 

activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de 

elevi, un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și 

orientare profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea 

conducerii unității de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte 

elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se 

realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează 

în condica de prezență a cadrelor didactice. 

(15)Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele 

realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii 

legali. 

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

profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru 

prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 

comportamentale specifice ale acestora. 
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(17)Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriguiților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali 

de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 

 

ART. 5 Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) ședințele 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, în școală și în afara acesteia; 

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 și extrașcolare; 

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) conducerea școlii, 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 al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători 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) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de 

Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și 

actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 
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4. informează: 

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ; 

b) elevii și părinții acestora 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 tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, 

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

precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe 

nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, 

sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

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

cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 

Profesorul diriginte are și alte atribuții: 

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

tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare al 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 obținute de către 

aceștia la învățătură și purtare; 

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

prevederile legale; 

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

catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică; 

h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 

i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 

j) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

ART. 6 Profesorii / Îndatoriri: 

Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011  şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat Ordinul nr. 5079/2016 

Profesorii din Liceul “Radu Petrescu”  au următoarele obligaţii: 

a. Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului în termenul stabilit; 

b. Să participe la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; 

c. Să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră la termenele stabilite; 
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d. Să se perfecţioneze continuu prin studiu individual şi/sau să participe la acţiunile de 

perfecţionare organizate de instituţiile avizate; 

e. Să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisilor 

metodice şi de către director; 

f. Să respecte deontologia profesională; 

g. Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală. 

h. Să nu lipsească nemotivat de la ore; 

i. Să consemneze absenţele în catalog, la fiecare oră de curs; 

j. Să consemneze notele acordate în catalog; profesorii care utilizeaza catalogul personal au 

obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial, la sfârşitul fiecarei zile; 

k. Să respecte deciziile consiliului de administraţie, ale directorului şi ale şefilor comisiilor 

metodice; 

l. Să respecte deciziile CA, ale directorului şi ale şefilor comisilor metodice. 

m. Să interzică orice activităţi  care genereaza coruptie: 

 fraudarea examenelor de orice tip contra bani,obiecte ,servicii; 

 solicitarea şi colectarea unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a   

unor rezultate şcolare incorecte; 

 traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; 

 colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru 

protocol destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

de evaluare(examene şi evaluări naţionale,olimpiade, alte concursuri şcolare) 

n. Să anunte la serviciul secretariat concediile medicale în termen de 1 zile de la data eliberării 

acestora. 

 

ART. 7 structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic ( Extras ROFUIP) 

 

Compartimentul secretariat 

Art. 81. — (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar- şef, 

secretar şi informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie. 

Art. 82. — Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate 

de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 
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d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 

naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic alactelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin 

al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;i) păstrarea şi aplicarea ştampilei 

unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei 

deciziei directorului în acest sens; 

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 

legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

k) întocmirea statelor de personal; 

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţiide 

învăţământ; 

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, 

regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în 

sarcina sa. 

Art. 83. — (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului 

condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora. 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor 

de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-

verbal în acest sens. 

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în 

perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 

(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prindelegare de 

sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de 

învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 
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(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 

oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

 

Serviciul financiar 

SECŢIUNEA 1 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 84. — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de 

învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 

întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 

regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil”. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 85. — Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliuluide administraţie; 

 c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul destat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile  

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
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SECŢIUNEA a 2-a 

Management financiar 

Art. 86. — (1) întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 87. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează 

programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 

încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 88. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii  

consiliului de administraţie. 

 

Compartimentul administrativ 

SECŢIUNEA 1 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 89. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi 

cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 90. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

a) gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, 

igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didacticomateriale; 

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

g) evidenţa consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Management administrativ 
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Art. 91. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didacticomateriale a unităţilor de 

învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 92. — (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de 

inventariere, numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de 

învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director,la propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art. 93. — (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de 

către consiliul de administraţie. 

(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului 

juridic al proprietăţii private. 

Art. 94. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau 

administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de 

administraţie. 

 

Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare 

Art. 95. — (1) în unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează Biblioteca şcolară sau 

Centrul de documentare şi informare. 

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare se subordonează directorului. 

(4) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de 

învăţământ din învăţământul de stat, particular şi confesional prin decizia directorului Casei 

Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de ministerul educaţiei, la propunerea consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar. 

(5) într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul 

documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar. 

(6) în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la 

Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning. 

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a 

acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, precum şi elevilor care nu 

pot frecventa temporar şcoala, din motive de sănătate. 

 

Capitolul IV – BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

 

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, 

preșcolarii și elevii. 

Art.1 Drepturi și obligații 

1. În Liceul “Radu Petrescu” elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute în Constituţia 



 
26 

Romaniei, în Legea Învăţământului, în Cartea Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din  Hotararea Guvernului nr.44/2016. 

2. Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor, făcând din timp opţiunile din oferta cuprinsă în curriculum la decizia şcolii. 

3. Elevii au dreptul să constituie un consiliu al elevilor, formarea şi activităţile acestui consiliu 

sunt prezentate în art. 39-47din Statulul Elevului nr. 4742/10.08 2016 

4. Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin 

aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor 

școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în 

vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale 

stabilite. 

5. Drepturile beneficiarilor primari ai educației sunt stabilite prin Statutul elevilor 

(1) Elevii din această unitate școlară se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi 

de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, inclusiv a creațiilor proprii (lucrări scrise, 

proiecte, prezentări). Excepțiile sunt reglementate prin prevederi legale. 

 (4) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin 

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

formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

(5) Elevii și părinții acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru 

disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de 

învățământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii 

şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. 

 (6) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, în conformitate cu standardele 

naționale. 

(7) Elevul sau, după caz, părintele/tutorele legal instituit, are dreptul de a contesta modalităţile 

şi rezultatele evaluării, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării. Contestaţia se 

adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a justifica modalitatea de evaluare 

şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a părintelui şi a directorului. 

(8) Elevii au 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. 

 (9) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă 

şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de 

învăţământ. 

(10) În condiţiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de bursă de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, bursa „Bani de liceu”. 



 
27 

Elevii beneficiază de manuale şcolare gratuite, în condiţiile legii. 

(11). Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără 

a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri 

şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ 

preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de 

agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în 

asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 

acestora. 

 (12) Elevii au dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau 

mişcări care promovează interesele acestora, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, 

economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii. 

 (13) Libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată, 

conform legii. 

 (14) Elevii au dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 

particularităţile de vârstă şi individuale. 

(15) Elevii claselor a XI-a şi a XII-a susțin atât în semestrul I, cât și în semestrul al II-lea, teze 

cu subiect unic, în conformitate cu procedura de organizare și desfășurare a examenului de 

bacalaureat 

(16) Prezența la cursuri se face începând cu ora 8.00 , conform orarului. Elevilor care fac 

navetă li se poate motiva absența de la prima oră de curs, de catre profesor, daca întârzierea se 

datorează mijloacelor de transport  în comun. 

(18)Elevii claselor a XII-a beneficiaza de ore suplimentare de pregatire in vederea sustinerii 

examenului de bacalaureat. Participarea la aceste ore NU este facultativa! 

 

Obligații 

 

 (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă o comportament civilizat şi o ţinută 

decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei. 

 (2) În urma consultării Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi a Consiliului Reprezentativ 

al Elevilor, Consiliul profesoral a stabilit pentru elevi Liceului Radu Petrescu din Prundu 

Bîrgăului, ca și elemente de identificare - ținuta școlară : 

- pantaloni negru / bleumarin ; 

- fusta carouri alb -negru pentru liceu si  rosu-negru pentru gimnazial, cu o lungime decentă 

(maximum 10 cm deasupra genunchiului);( fete ) 

- ciorapi culoarea piciorului , negru sau bleumarin ( fete) 

- bluză/ cămașă albă sau tricou  polo alb 

- cravata /papion alb-negru pentru liceu si  rosu-negru pentru gimnazial 

- sacou negru/bleumarin sau jerseu/vestă negru/ blumaren / gri în sezonul rece 

(3) Aspectul îngrijit este obligatoriu. Ținuta decentă trebuie să îi identifice pe elevi ca sex, 

vârstă și apartenentă la instituție. 
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(4) Elevilor le este interzisă afişarea pe articolele vestimentare a mesajelor cu caracter agresiv, 

obscen, antisocial sau antiumanist. Nu sunt permise: frizura extravagantă, machiajul strident, 

podoabele ostentative, tatuajele la vedere, piercing-ul etc. 

(5) Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv 

pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii, dar refuzul sistematic de a purta elementele de 

apartenență la instituție poate atrage aplicarea de observații individuale și mustrări scrise, cu 

consecințele prevăzute de regulamentele în vigoare. 

( 6) Este interzis elevilor şi cursanților : 

a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educaţional etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale 

didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier 

sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa şi intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de 

noroc; 

g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice 

tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete 

etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, 

pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ preuniversitar; 

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs sau să înregistreze activitățile 

didactice scolare sau extrascolare fără acordul profesorului și în alte scopuri decât cele 

didactic-educative ; 

j) să utilizeze echipamente electronice de comunicare la distanță în timpul concursurilor şi al 

examenelor; 

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ preuniversitar; 

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare; 

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar; 

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei; 
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o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor. Elevii majori 

pot parasi incinta, cu avizul profesorului de serviciu sau al dirigintelui, o singura data pe zi; 

p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului şcolii; 

q) să denigreze cultura organizațională, politica educațională și însemnele Liceului  

„Radu Petrescu ”. 

(7) Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi de 

serviciu pe clasa. Elevii care îndeplinesc sarcina de elevi de serviciu pe clasă trebuie să 

verifice câteva elemente privind autogospodărirea, privind întreținerea și păstrarea curățeniei 

spațiului în care învață: 

- sa aeriseasca sala de clasa in pauze; 

- sa verifice si sa atentioneze colegii in legatura cu starea de curatie a salii de clasa la fiecare 

ora; 

- la finalul programului să verifice starea de curățenie a băncilor, a clasei și să ducă gunoiul 

din clasă la tomberonul din curtea școlii; 

- se asigură ca toate obiectele personale sunt asigurate in dulapurile personale existente in 

sălile de clasă si nu sunt lasate in banci; 

- să verifice decuplarea de la instalatia electrica a tuturor echipamentelor utilizate pentru 

desfasurarea procesului instructiv-educativ (calculator, videopoiector, CD playere). 

(8) Se interzice utilizarea instalatiei electrice pentru echipamente de uz personal utilizate in 

alte scopuri decat derularea procesului instructiv-educativ. 

(9) Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui 

în stare bună la sfârşitul anului şcolar. 

 

Art.2  Evaluarea elevului 

(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în 

prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, 

directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita 

reevaluarea probelor orale sau practice. 

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 

specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor 

reevalua lucrarea scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota 

rezultată în urma reevaluării. în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin 

consens, de către cele două cadre didactice. 
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(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota 

acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota 

acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota 

acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată. 

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură 

și aplică ștampila unității de învățământ. 

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/institutori/profesori 

pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa 

respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul 

primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

 

Art. 3  Dobândirea calităţii de elev 

(1)În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe 

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de 

vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în 

vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar.  

(2)În situația solicitării de retragere menționate la alin. (1), unitățile de învățământ vor consilia 

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea 

dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

(3)Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (2), se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională. 

 

Art. 4 

 (1) În Liceul “Radu Petrescu”  înscrierea elevilor în primul an se face pe baza regulamentului de 

admitere, în limita locurilor din planul de şcolarizare (conform art. 97 din ROFUIP  Ordinul nr. 

5079/2016) 

(2) Elevii promovaţi vor fi inscrisi de drept în anul urmator de studiu. 

(3) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţti cu drept de reînscriere se pot reînmatricula la 

cerere, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. 

 

Art. 5 

În Liceul “Radu Petrescu”  Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o 

clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de 

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

conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare al unității de învățământ la care se face transferul. 
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Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație al 

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

unității de învățământ de la care se transferă. 

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

filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de 

promovarea examenelor de diferență. 

(2)Disciplinele/modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea 

celor două planuri cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către 

consiliul de administrație al unității de învățământ și de către membrii catedrei. 

Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot 

transfera, păstrând forma de învățământ, 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 solicită transferul; 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/a municipiului București, cu 

respectarea condiției de medie, menționate anterior; 

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de 

regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din 

clasa la care se solicită transferul; excepțiile de la această prevedere se aprobă de către 

consiliul de administrație; 

c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la 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 calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații 

medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot 

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

comisiei medicale județene/a municipiului București, cu respectarea condiției de medie, 

menționate anterior; 

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se 

pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului 

promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă 

de către consiliul de administrație; 

e) 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 30 de elevi de clasă și în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul 

de organizare și funcționare al unității de învățământ la care se solicită transferul. 

f) 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 la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din 

învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul 
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liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea 

examenelor de diferență. 

 

Art. 6 

(1)Transferurile în care se păstrează forma de învățământ 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)Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada intersemestrială sau a 

vacanței de vară; 

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de 

vară. 

(3)Transferul elevilor în timpul semestrelor 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; 

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului 

școlar. 

 

Art. 7 

După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația 

școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă 

elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui 

transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației 

școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri 

în calitate de audient. 

 

ROFUIP  3027/2018 - articolul 135 alin.(1) şi (2) : 

„(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă, încetează la 

vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi 

care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma 

de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă. 

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise 

şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au 
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depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au finalizat 

învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în 

programul „A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale.” 

 

La articolul.136 alin. (1), (2),(7), (11) şi (13)  modificat  şi are următorul cuprins: 

„(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 

învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 

desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte 

ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către 

inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către 

minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă 

stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

(2) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul 

ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din 

cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la 

nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ 

consilier şcolar. 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite 

dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. 

Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, către 

compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, 

pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. 

Ministerul Educaţiei Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la 

primirea dosarului. 

(11) în contextul prevăzut la alin. (10) ROFUIP  inspectoratul şcolar constituie o comisie de 

evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care 

evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la 

toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care 

nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în 

clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea 

examenelor prevăzute la alin. (10) ROFUIP . Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi 

trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează 

să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de 

cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a 

prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de 

educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor 
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sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române 

pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar. 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de 

iniţiere în limba română se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie 

internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ se poate 

face, în cazul elevilor majori, La solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la 

solicitarea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. înscrierea în învăţământul românesc se 

poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după 

primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie, 

după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10), (11) şi (12) ROFUIP. Persoanele care 

solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea 

studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba 

română.” 

 

Art. 8 

Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi 

scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se 

acordă, la cerere, de către director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării 

exprese a compartimentului de igienă şcolară 

 

Art. 9 

Elevii şi elevele aflati în situatii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în 

îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi în finalizarea ciclului de învăţământ. 

 

Art.10  Îndatoririle elevilor 

(1)Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat cu frecvență au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de 

programele școlare. 

(2)Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă sunt obligați să se 

prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ. 

(3)Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de 

vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte: 

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 

d) normele de protecție civilă; 
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e) normele de protecție a mediului. 

 

Art. 11 

A. Elevii au obligaţia: 

1. Să cunoască şi să respecte ROI şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din ROFUIP   Ordinul nr.5079/2016. 

2. Să respecte şi să asculte de toate persoanele investite cu autoritate în şcoală. 

3. Să respecte regulile privind accesul în unitatea şcolară, elevii având obligaţia să intre în şcoală 

doar pe poarta destinată lor. 

4. Să poarte asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte profesorilor, învățătorilor, maiștrilor, 

pentru consemnarea notelor, pentru informarea în legătură cu situația școlară; 

5. Să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor, decât în cazuri speciale când vor prezenta 

bilet de voie, semnat de diriginte, învățător sau maistru; 

6. Să poarte semnele distinctive ale liceului, constând în ținuta școlară, aleasă de comun acord de 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor şi Conducerea şcolii;  

7. Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au 

obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la 

sfârșitul anului școlar. 

8. Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, 

care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, 

să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă bunurile din mijloacele de 

transport. 

9. Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, 

care efectuează diferite activităţi extraşcolare( practică comasată, excursii, etc.) sunt obligaţi să 

aibă un comportament adecvat, astfel încât în aceste activităţi, prin comportamentul lor să nu 

aducă  nici un prejudiciu şcolii. 

 10. Elevii, profesorii şi părinţii trebuie să participe în egală măsură la organizarea şi 

desfăşurarea în bune condiţii şi fără incidente a activităţilor extraşcolare ( de ex. balul bobocilor, 

balul majoratului , excursii, spectacole artistice, etc. ) 

Art. 12  Absenţe 

 

(1)Prezența beneficiarilor primari ai educației 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)În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 

personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 

(4)Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul 

cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat 
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medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a 

părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al 

clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza 

cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar 

cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ. Toate 

adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele 

medicale/cametele de sănătate ale elevilor. 

(5)Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 

zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul 

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

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

nemotivate. 

(7)Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la 

olimpiadele școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional 

și național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 

(8)  Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative.  

(9)Nerespectarea termenului prevăzut în alineatul (4) din prezentul articol atrage de regulă 

declararea absenţelor ca fiind nemotivate. 

(10) Profesorul diriginte va întocmi fişe de monitorizare a absenţelor elevilor (individual, 

lunare). 

 

Art. 13  Sacţiuni din cauza absenţelor: 

1. La 10 absenţe nemotivate pe semestru la diferite discipline de studiu sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scazută nota la purtare cu un 

punct. 

2. La un număr de 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul 

orelor de la o singură disciplină se acordă un avertisment de exmatriculare care se înmânează 

părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnatură; 

sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul  obligatoriu 

3.  Începand cu numărul de 40 de absenţe nemotivate cumulate pe an şcolar sau cel puţin 30%  

din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe an şcolar, elevii vor fi 

exmatriculati cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu; sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul  obligatoriu . 

 

Art. 14  Recompensarea elevilor 

Recompensarea elevilor se face în conformitate cu art.143-146 din  Ordinul nr. 5079/2016. 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

1. evidenţierea în faţa colegilor de clasă 
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2. evidenţierea de către directorul unităţii în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral 

3. comunicarea scrisă sau verbală adresată părinţilor cu menţionarea faptelor deosebite pentru 

care este evidenţiat 

4. acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de 

agenţi economici sau de sponsori 

5. premii, diplome, medalii (premiile la învăţătură se acorda primelor 3 medii peste 9) 

6. recomandarea sau trimiterea cu prioritate în excursii sau în tabere de profil în ţară şi în 

străinatate 

7. premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

Art. 15 

(1) Acordarea premiilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la 

propunrea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Se pot acorda premii elevilor care: 

a. au obţinut primele 3 medii generale pe clasă 

b. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu 

c. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, naţional sau internaţional 

d. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică 

e. au avut la nivelul clasei cea mai buna frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

 

Art. 16 

Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel 

local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii, burse din partea consiliului 

reprezentativ al părinţilor, al agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a 

comunitatii locale etc. 

 

Art. 17  Sancţiuni 

Sancţiunile aplicate elevilor sunt prevăzute în art.16 alin.(4)lit a –f dinStatulul 

elevilornr.4742/10.08.2016 

 (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusive 

regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a. observaţie individuală 

b. avertisment  

c. mustrare scrisă 

d.scaderea notei la purtare 

e. retragerea temporară sau definitivă a bursei 

f. eliminarea de la cursuri pe perioada de 3-5 zile 

g. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală 
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h. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii 

unităţii primitoare 

i preaviz de exmatriculare 

j. exmatriculare 

(3) Cu excepția observației și a avertismentului , toate sancţiunile aplicate elevilor şi 

cursanților sunt comunicate, în scris, atât acestora, cât și părinţilor/ susținătorilor legali și 

elevului major. 

(4) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context. 

(5) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(6) Ultimele două sancţiuni nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

 

Art. 18 

(1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului conform art.17 din Statulul 

elevilornr.4742/10.08.2016 

 (2) Sancţiunea se aplică de diriginte sau director. 

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

 

Art. 19 

(1) Avertismentul elevului şi sfătuirea acestuia în asa fel încât să dea dovadă de îndreptare, 

atrăgându-i-se totodată atenţia ca, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune 

mai severă, confrm art. 18 din Statulul elevilornr.4742/10.08.2016 

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte sau director. 

 

Art. 20 

(1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris la propunerea consiliului clasei sau 

al directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului părinţilor sau 

tutorelui legal, personal, sub semnatură, conform art.18 din Statulul 

elevilornr.4742/10.08.2016 

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, prezentându-se numărul documentului. 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consilului clasei prezentat consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct. 

 

Art.21 

(1)Scaderea notei la purtare in cazul in care elevul nu respecta însemnele școlare impuse de 

prezentul regulament ( mustrare scrisa pentru 5 abateri disciplinare ale tinutei, pe parcursul 

unui semestru ).Pentru monitorizarea abaterilor de la respectarea însemnelor școlare se va  

elabora de catre un registru de evidenta în care se vor nota elevii care atât pe parcursul orelor 

de curs cât și în perioada pauzelor vor încălca ROI a scolii. 
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Art. 22 

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

clasei sau a directorului conform art.19 din Statulul elevilornr.4742/10.08.2016 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

 

Art. 23 

(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3 – 5 zile consta în înlocuirea activităţii obişnuite a 

elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăţurată, de regulă, în 

cadrul unităţtii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită de 

către director, la propunerea consilului clasei conform art. 21 din Statultl elevilor 

4742/10.08.2016 

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se 

consemnează în catalogul clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, consemnându-se numărul şi data 

documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul clasei, la sfârşitul semestrului sau al 

anului şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 

 

Art. 24 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii de către 

diriginte şi director părintelui/tutorelui legal al elevului dacă acesta nu a implinit 18 ani, sau 

elevului care a împlinit 18 ani, sub semnatură, conform art. 20 din Statutul elevului.  

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

registrul matricol. 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului 

şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 

(5)Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar. 

 

Art. 25 

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de diriginte şi director pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studio sau 15% din totalul orelor la o 

singură disciplină, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau 

elevului dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnatură. 

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

clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau al anului şcolar. 

(4)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 până la 4 puncte. 

(5) Sancţiunea nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu. 
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Art. 26 

Exmatricularea şi eliminarea 

Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare dacă: 

1. reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.  

2. are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor 

3. sustrage bunurile altor persoane 

4. aduce daune ori distruge bunurile altor persoane 

5. recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d. 

6. aprinde ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii)  

7. are la sine arme şi/sau face uz de arme. 

8. acumulează numărul de absenţe nemotivate respective motivate prevăzute în 

regulamentul şcolar pentru exmatriculare 

9. Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiile în vigoare 

10. Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a părinţilor acestuia. 

este însoţită de scaderea notei la purtare sub 6. 

11. Sancţiunea nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu. 

 

 

Art. 27 

(1) Dacă elevul caruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o 

perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, 

prevederea referitoare la scaderea notei la purtare, asociată sancţiunii se poate anula. 

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

 

Art. 28 

(1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare 

reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii clase. 

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou corespunzator disciplinei, anului de studiu şi tipului de 

manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alineatele (1) şi (3) elevii pot fi sanctionaţi în conformitate cu 

dispoziţiile articolelor precedente. 

 

Art. 29 

(1) Contestaţiile impotriva sancţiunilor prevăzute în articolele anterioare se adresează în scris 

Consiliului de administraţie al unitatii de învăţământ în termen de 5 zile de la aplicarea 

sancţiunii. 
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(2) Contestaţia se solutionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ. 

(3) Hotararea Consiliului de administraţie este definitivă. 

 

Art. 30 

 În funcţie de gravitate, sancţiunile pot fi stabilite de: dirigintele clasei, consiliul clasei, CA, CP, 

la propunerea comisiei de disciplină. 

 

Art. 31  

(1) Consiliul școlar al elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ și 

reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii.  

(2) Prin Consiliul școlar al elevilor, beneficiarii direcți ai învățământului îşi exprimă opinia în 

legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. 

(3) Consiliul școlar al elevilor are în componenţă următoarele departamente : 

a) Departamentul pentru concursuri şcolare şi extraşcolare; 

b) Departamentul pentru cultură, educaţie şi programe de tineret; 

c) Departamentul pentru sport; 

d) Departamentul pentru mobilitate, informare, formare; 

e) Departamentul Avocatul elevului 

 

Capitolul V - PARTENERII EDUCAŢIONALI 

Art.1 

 Obligaţiile părinţilor şi ale tutorilor legali sunt cele prevăzute în art. 173-175 din ROFUIP  

Ordinul nr. 5079/2016, OMEN 3027 / 2018- Modificar ROFUIP. 

 (1) Părinţii / tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în 

vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

  (2) Părinţii / tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul / 

dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

  (3) Părintele / tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi conform legii, să asigure 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu, in  caz contrar acesta poate fi sanctionat 

conform legislatiei in vigoare cu amenda cuprinsa intre 100-1000 lei  ori este obligat sa presteze 

munca in folosul comunitatii. 

Comitetul de părinţi al clasei se constituie şi are atribuţiile prevăzute în art. 182- 185 din 

ROFUIP  Ordinul nr. 5079/2016. 

Comitetul de părinţi ai clasei are următoarele atribuţii: 

 ajută învăţătorii / diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor 

copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

 sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio 

–profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

 spijină învăţătorul / dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
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 are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 

 atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin 

programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 

 sprijină conducerea unității de învățământ și dirigintele / învățătorul în 

întreținerea,dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unității de învățământ; 

(4) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ 

preuniversitar dacă: 

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

unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei; 

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

(5) Consiliul de administraţie stabilește procedurile de acces al părinţilor în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). 

 (6) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în 

vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

(7) Părintele/ tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale 

în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape: 

a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat; 

b) discuţie amiabilă cu profesorul diriginte implicat; 

c) discuţie amiabilă cu directorul unității de învățământ preuniversitar; 

d) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1) , lit. a) - d), fără rezolvarea 

stării 

conflictuale părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la 

inspectoratul şcolar. 

 

Capitolul VII - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

4) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2018-2019, şi se aplică 

alături de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 

anexa 1 din Statutul elevului conform OMENCS 4742, cât şi de Ordinele şi precizările venite de 

la ISJ şi MEN;  

1) Membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să participe la toate şedinţele 

consiliului, prin convocare scrisă, cu minimul de 48 de ore înainte, şi vor trebui să cunoască 

ordinea de zi. În cazuri excepţionale pot fi convocaţi cu minimum o oră înainte. Convocarea o 

face directorul, iar în lipsa acestuia directorul adjunct, cu acordul directorului;  

2) Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exprima părerea liber, au dreptul de a 

solicita informări legate de activitatea din liceu, să cunoască toate ordinele şi precizările venite 

de la ISJ, MECT sau alte organizaţii. Pentru hotărârile luate în şedinţele Consiliului de 
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Administraţie sunt solidari raspunzatori.O hotărâre luată se respectă, dacă a fost luată cu 

majoritate simplă;  

3) Comisiile de lucru aprobate vor funcţiona conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a liceelor;  

4) Fişele posturilor pentru profesori, responsabili de catedră, director, director adjunct, 

secretar şef, secretar, administrator, contabil şef, pedagog, laboranţi, personalul îngrijire, 

personalul de pază şi alt personal fac parte integrantă din prezentul Regulament de ordine 

interioară;  

5) Prezentul Regulament va fi prezentat întregului colectiv de cadre didactice, personalului 

auxiliar, personal nedidactic, elevilor, părinţilor iar respectarea lui devine obligatorie. Orice 

sugestie este binevenită şi va fi luată în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului 

Regulament. 

 

 

 


