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Nr. inreg. 329 / 13.02.2017 
     Avizat in CP din 13.02.2017 
     Aprobat în CA din 13.02.2017 
 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE 
A COLEGIULUI TEHNIC ”TRANSILVANIA” 

 
Titlul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Cadrul de reglementare 
 
Art. 1. Colegiul Tehnic ”Transilvania” se organizează și funcționează în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative 

subsecvente și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

Art.2 
(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare conține reglementări specifice unității 
noastre, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru 
elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori, prevederi referitoare la 
instituirea zilei școlii, a unor însemne distinctive pentru elevi și altele asemenea. 
(2) Prevederile acestui regulament sunt valabile atât pentru personalul salariat, elevi, vizitatori, 
părinti, cât și pentru personalul cazat în cămin sau care temporar vine în scoală în probleme de 
serviciu sau personale.  
(3)  Prezentul regulament va fi actualizat la începutul fiecărui an scolar, în termen de cel mult 30 
de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de 
organizare și funcționare al unității de învățământ se colectează de la fiecare comisie metodică , 
care încheie proces- verbal în urma analizei propunerilor cadrelor didactice. Regulamentul de 
organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, 
se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație. 
(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se 
înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de 
învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de 
învățământ se afișează la avizier. Profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților 
regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau 
susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor 
la prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
(5) Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie 
abatere și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 

Titlul II 
ORGANIZAREA UNITĂȚII 

 
Art. 3. – Colegiul Tehnic „Transilvania” cuprinde următoarele forme de învăţământ: liceal cu 

frecvenţă (cls. IX-XII/XIII), zi și seral,  învăţământ postliceal (anul I și II ), învăţământ profesional 

de 3 ani ( clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a).  

 
Art. 4. – (1) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă se desfăşoară în două serii, între 
orele 8.00- – 13.50 şi 15.00 – 21.00 , durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauza de 10 
minute după fiecare oră de curs. 



 (2)  În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 
pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea 
Consiliului de Administraţie.  

(4)  Serviciul secretariat-contabilitate îşi desfăşoară programul în intervalul 8.00 – 16.00 . 
Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt 
avizate prin intermediul diriginţilor. 
Art. 5. – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma 
verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) la punctul de pază 
şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR”. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia 
să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să îl restituie elevului de 
serviciu în momentul părăsirii unităţii.  

        (2)Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta  și în clădiriea unității de învățământ 
este permis doar în următoarele cazuri:  

a) la solicitarea profesorilor diriginți/ profesorilor clasei/conducerii unităților de învățământ 
preuniversitar;  

b) la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;  
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații 

școlare care implică relația directă a părinților/tutorilor legali cu personalul secretariatului 
unității de învățământ   

d) la întâlnirile solicitate de părinți/tutorii legali, programate, de comun acord, cu profesorii 
diriginți/ profesorii clasei / conducerea unității de învățământ;  

e) la diferite evenimente publice și activități școlare/extracurriculare organizate în cadrul 
unității de învățământ , la care sunt invitați să participe părinții/tutorii legali;  

f) în cazul unor situații speciale, precizate explicit în cadrul regulamentelor unității de 
învățământ. 
(3) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai 

după aprobarea conducerii liceului. 
 (4) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor 

străine în şcoală, organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală cu participanţii, 
vizată de director / lista cu elevii clasei. 

 
Art. 6. – Este interzisă intrarea în liceu a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a 
celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este 
interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe 
toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter 
obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.  
Art. 7 . – Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine 
întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului, învoire scrisă de la 
părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De 
asemenea, elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care 
părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 
probleme urgente de familie sau cu bilet de voie semnat de profesorul de serviciu. 
Art. 8 .  În timpul servicului, personalul de pază este obligat : 

a. Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității pazite. 

b. Să pazească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea 
acestrora. 

c. Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările și procedurile 
interne ale conducerii. 

d. Să efectueze control la intrarea și la ieșirea din incintă a persoanelor, mijloacelor de 
transport, materialelor, documentelor și altor bunuri. 

e.  Să identifice, percheziționeze și să rețină, pană la sosirea organelor de politie, persoanele 
asupra carora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce 
evenimente deosebite. 

f. Să inștiinteze, de îndată, conducerea unitîții despre producerea oricărui eveniment în 
timpul executării serviciului și despre măsurile luate. 
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g. În caz de avarii produse la instalații, conducte, rețele electrice sau telefonice și în orice alte 
împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștința 
celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri imediat după constatare. 

h. Să sesizeze poliția în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității. 
i. Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare. 
j. Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel 

de băuturi în timpul serviciului. 
k. Să nu absenteze fără motive întemeiate și fără să anunțe în prealabil conducerea unității 

despre aceasta. 
l. Să execute, orice alte sarcini care i-au fost încredințate potivit planului de pază și fișei 

postului. 
m. În timpul executării serviciului, personalului de pază ii este interzis : 

 Să doarmă, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să folosească 
mijlooacele de comunicatie (telefon, fax) ce aparțin obiectivului în scopuri 
personale. 

 Să părăsească incinta unității de învățămant fără a fi inlocuit și fără aprobarea 
conducerii acesteia. 

 

Capitolul 1 

Organizarea programului școlar 
Art. 10 
(1) Cursurile se desfășoară în două schimburi, după cum urmează: schimbul I – interval orar 
8-14.50 si schimbul II, interval orar 15-21, durata orei fiind de 50 de minute, iar pauza de 10 
minute.  
(2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi 

modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de 

Administraţie.  

Capitolul 2 

Formațiunile de studiu 
Art. 11 
(1) Formațiunile de studiu se vor constitui în conformitate cu reglementările specifice Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice . 
(2) La constituirea formațiunilor de studiu se vor respecta și prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 

5079/31.08.2016. 

 
Titlul III 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Dispoziții generale 
Art. 12 
(1) Managementul unității de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu 
prevederile legale. 
(2) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de 
director și, după caz, de director adjunct în conformitate cu normativele în vigoare. 
(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după 
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul 
reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației 
publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în susținerea 
învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 
(4) Consiliul Școlar al Elevilor și Consiliul Reprezentativ al Părinților au obligația să participe la 
consultări la solicitarea conducerii școlii. 



Titlul IV 
PERSONALUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Capitolul 1 

Dispoziții generale 
Art.13 
(1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic 
de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic. 
(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin 
concurs/ examen, conform normelor specifice. 
Art. 14 
(1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământul sunt 
cele reglementate de legislația în vigoare. 
(2) Personalul trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie 
să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 
(3) Personalului îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 
elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 
(4) Personalului  îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic 
sau emoțional elevii și/sau colegii. 
(5) Personalul are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe 
parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare. 
(6) Personalul are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență 
socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în 
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi 
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 
Art. 15 
Structura organizatorică și relațiile funcționale între compartimente și comisii metodice sunt 
stabilite prin organigramă. Aceasta se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se 
aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul 
unității de învățământ. 
Art. 16 
Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în colective/comisii 
de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu 
prevederile ROFUIP și sunt numite prin decizia directorului.  
Art. 17 
Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 
subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de 
învățământ. 
Art. 18 
 La nivelul unității de învățământ, funcționează următoarele compartimente de specialitate: 
secretariat, financiar-contabil, administrativ, potrivit legislației în vigoare. 

Capitolul 2 

Personalul didactic 
Art. 19 
Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare , de contractele 
colective de muncă aplicabile și de Regulamentul Intern al școlii. 
Art. 20 
 Personalul școlii are obligația să efectueze vizita medicală realizată de Medicina muncii în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 21  
Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.  
Art.22 
 Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează 
conform legii. 
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Art. 23 
În unitatea de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul 
pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea nu au ore sau au numarul minim de orae 
din orarul propriu. Atribuțiile profesorului de serviciu pe școală se regăsesc în anexa prezentului 
Regulament. 
În cazul în care vor apărea proceduri specifice ale Inspectoratului școlar, serviciul pe școală se va 
desfășura în conformitate cu acestea.  

Capitolul 3 

Personalul nedidactic 
Art. 24 
(1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de 
muncă aplicabile. 
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate 
de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și 
validează rezultatele concursului. 
(3) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face 
de către director, cu aprobarea Consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual 
de muncă. 
Art. 25 
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 
(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit 
nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unității de 
învățământ. 
(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în 
funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 
acestor sectoare. 
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele 
necesare unității de învățământ. 
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 
competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în 
vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

Capitolul 4 

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
Art. 26 
Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare și cu respectarea 
procedurilor specifice asumate, ale unității școlare. 
Art. 27 
Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor 
legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului. 

Capitolul 5 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 
Art. 28 
Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Art. 29 
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 



Titlul V 
ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE 

 

Capitolul 1 

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

Secțiunea 1 

Consiliul profesoral 
Art. 30 
(1)Totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învățământ constituie Consiliul profesoral al 
unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 
(2)Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
 Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de 

învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele 

Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are 

norma de bază; trei  absențe nemotivate pe an școlar de la ședințele la unitatea la care a declarat 

că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării 

cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune 

Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic 

auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută 

probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 

(3) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al 
membrilor. 
(4)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, 
precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul 
ședinței. 
(5)Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza 
votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil 
procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. 
(6)La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 
reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice 
locale și ai partenerilor sociali. 
(7)La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să 
semneze procesul-verbal de ședință. 
(8)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se 
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru 
certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ. 
(9)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un 
dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și 
dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul 
unității de învățământ. 
Art. 31 
Atribuțiile și documentele Consiliului profesoral sunt cele prevazute la articolele 58-59 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

Secțiunea 2 

Consiliul clasei 
Art.32 
(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor 
din învățământul postliceal, seral   și din reprezentantul elevilor clasei respective. 
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(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situația o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 
Art. 33 
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 
(a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările 

părinților; 
(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
(c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

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

învățare; 
(e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 
Art.34 
Atribuțiile consiliului clasei, documentele și hotărârile adoptate vor fi în conformitate cu 

prevederile prevazute la articolele 62-64 din. Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

Secțiunea 3 

Catedrele/comisiile metodice 
Art. 35 
(1) Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, 
pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
(2) La nivelul Colegiului Tehnic ”Transilvania” funcționează următoarele Comisii metodice: 

 Comisia metodică de Limba si Comunicare 

 Comisia metodică Matematica si Stiinte ale Naturii 

 Comisia metodică Om si Societate 

 Comisia metodică Tehnologii 
(3)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv 
responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei. 
(4) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 
catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică 
elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului comisiei 
metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ. 
Art. 36 
Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice și atribuțiile responsabilului comisiei metodice şi 

responsabilităţile sunt cele prevăzute la articolele 66-67 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 

5079/31.08.2016. 

 

Capitolul 2 

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

Secțiunea 1 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
Art. 37 
(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, 
un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 
activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și 
extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei dirigiților, cu 
consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului 
elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 
 



(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor MENCȘ  privind educația formală și non-formală 
(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 
(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 38  
Atribuțiile Coordonatorului de proiecte și programe educative și componența portofoliului acestuia  

sunt prevăzute la articolele 69-70 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

Art. 39 
Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a Planului de Acțiune al Școlii. 
 

Secțiunea 2 

Profesorul diriginte 
Art. 40 
 Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei de elevi. Numirea acestuia, activitățile 

specifice și atribuțiile vor respecta prevederile prevazute la articolele 64 - 68 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 

5079/31.08.2016,  coroborate cu cele stipulate în Regulamentul Intern al unităţii.Un cadru didactic 

poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 

 

Capitolul 3 

Comisiile din unitățile de învățământ 

Secțiunea 1 
Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in 

mediul scolar si promovarea interculturalitatii 

Art. 41 
(1)La nivelul unității de învățământ Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a 
faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii 
conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ. 
(2) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de 
coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii respectă 
reglementările naționale în vigoare. 
(3) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de 
coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii se stabilește prin 
decizia internă a directorului la începutul fiecărui an școlar, după discutarea și aprobarea ei în 
Consiliul de administrație. 
Art. 42 
Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a 
faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, 
elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea 
fenomenului violenței în mediul școlar. 
Art. 43 
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea 
în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru 
creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței 
juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. În acest sens, Comisiei pentru 
prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si 
promovarea interculturalitatii: are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice 
locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de 
învățământ; elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de 
învățământ respectivă; propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după 
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analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului 
de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile 
în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. 
Art. 44 
Condițiile de acces în școală a personalului, elevilor și vizitatorilor, sunt cele stabilite în Procedura 
operaţională ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL 
UNITĂŢILOR ŞCOLARE şi în Regulamentul Intern al unităţii.  
Art. 45 
(1) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului reprezentativ al elevilor, 
Consiliul profesoral stabilește pentru elevi, ca semn distinctiv, insigna imprimata cu însemnele 
școlii. 
Art. 46 
Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul 

scolar si promovarea interculturalitatii iși desfășoară activitatea în concordanță cu toate 

documentele și strategiile la nivel municipal și național. 

 
Secțiunea 3 

Comisia pentru controlul managerial intern 
Art. 47 

 La nivelul unității de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile  
O.M.F.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitatilor 
publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial precum și a  ordinului nr.200/2016 privind 
modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice. Comisia se întrunește 
trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 
Art. 48 
Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei este prevăzut în anexa  la decizia de 
constituire a comisiei. 

Secțiunea 4 

Alte comisii din unitățile de învățământ 
Art. 49 
(1) La nivelul școlii se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevăzute de legislația în 
vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menționate în anexa prezentului 
Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de 
administrație. 

 

Capitolul 4 

Tipul și conținutul documentelor manageriale 
Art. 50 
Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează 
documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente manageriale de evidență. 
Art.51 
La nivelul școlii, tipul și conținutul documentelor manageriale vor fi în conformitate cu cerințele 

standardelor specifice și standardelor de referință în vigoare, precum și cu instrumentele de 

planificare strategică a ofertei IPT și vor respecta prevederile articolelor 28-38  din  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 



 

Titlul VI 
STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
 

Capitolul 1 

Compartimentul secretariat 
Art. 52 
(1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar șef, secretar și informatician. 
Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește 
sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele postului, persoanelor 
menționate la alin. (1). 
(2) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali 
sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, 
în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
(3) Responsabilitățile Compartimentului secretariat sunt cele prevăzute la articolul 82-83 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016.  

Capitolul 2 

Compartimentul financiar 

Secțiunea 1 

Organizare și responsabilități 
Art. 53 
(1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ 
în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, 
întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și 
celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea 
instituțiilor. 
(2) Din compartimentul financiar face parte contabilul șef.  
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 
(4)) 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 consiliului de 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 de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 
k) întocmirea și implementarea procedurilor de contabilitate; 
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte 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, hotărârile consiliului 
de administraţie şi deciziile directorului. 
   (5) Contabilul-şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:  

 a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii 
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financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ;  

b) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de indeplinirea sarcinilor 

compartimentului financiar prevazute la art.53, alin.4, punctele de la a) la o). 

c) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
(6) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului aprobată de 

director. 

 (7) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
(8) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

Responsabilitățile și atribuțiile Compartimentului financiar sunt cele prevăzute de legislația 

specifică în vigoare, de articolele 84-86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

din învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016 și de art.56 din 

Regulamentul Intern al unității de învățământ. 

 

Capitolul 3 

Compartimentul administrativ 

Secțiunea 1 

Organizare și responsabilități 
Art. 55 
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit 
din personalul nedidactic al unității de învățământ. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 
(3) Atribuțiile și responsabilitățile Compartimentului administrativ sunt cele prevăzute de legislația 

specifică în vigoare, de art. 89-94  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016 și de Regulamentul 

Intern al unității, art.58. 

 

Secțiunea 2 

Management administrativ 
Art.56 
Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 
referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se 
realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Art. 57 
(1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ se 
realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin 
decizia directorului. 
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 
învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director sau, după caz, de 
către directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru 
control financiar preventiv. 
Art. 58 
(1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către 
Consiliul de administrație. 
Art. 59 
Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților 
de învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare. 



 

Capitolul 4 

Biblioteca școlară 
Art. 60 
(1) În unitatea de învățământ se organizează și funcționează biblioteca școlară pe baza 
Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare 
și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 
(2) Biblioteca școlară se înființează prin decizia directorului unității de învățământ în baza hotărârii 
consiliului de administrație.  
(3)Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege și se subordonează directorului 
unității de învățământ. 
 

Titlul VII 
BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

Capitolul 1 

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 
Art. 61 
Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt elevii. 
Art. 62 
Înscrierea elevilor în școală se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al 
ministrului educației. 
Art. 63 
(1) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 
specifice de admitere în clasa respectivă.  
(2) Elevii repetenţi vor fi înscrişi pe baza unei cereri adresată conducerii unităţii de învăţământ de 
către părinte/susţinător/tutore legal, la începutul anului şcolar, la același nivel/ciclu de 
învățământ/formă de învățământ. 
(3) Elevii din învățământul preuniversitar, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la 
începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind 
astfel calitatea de elev. 
(4) Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în 
îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 
Art. 64 
Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 în Statutul 
elevilor,aprobat prin OMENCȘ nr.4742/2016,  se sancționează în conformitate cu art.16 alin (4) lit 
a-f din același document normativ. 
Art. 65 
(1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin 
participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 
(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 
către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 
Art. 66 
(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 profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 
justificative. 
(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal  
sau confirma telefonic  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 
medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a 
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. 
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor 
scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 
profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de directorul unității. 
 (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de șapte zile de la 
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reluarea activității elevului și sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului 
școlar. 
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage, declararea absențelor ca nemotivate. 
(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform 
prevederilor statutului elevilor. 
Art. 67 
(1) 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. 
 

Capitolul 2 

Statutul beneficiarilor primari ai educației 

Secțiunea 1 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației 
Art. 68 
(1)Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului 
Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, în 
condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile minorităților 
naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa maternă și de limba în 
care a studiat anterior. 
(2)De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 
protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul 
României este oficial recunoscută, conform legii. 
Art. 69 
(1)Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de 
învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii 
și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de 
către părinți, respectiv părinți, tutori sau susținători legali. 
(2)  Elevii au dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din CDL, 
aflate în oferta educațională a școlii, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale 
elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale și a partenerilor economici.  
Art. 70 
(1) Elevii se bucură de comportament nediscriminatoriu din partea personalului școlii, de toate 
drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de 
beneficiar primar al educației. 
(2) Conducerea și personalul din unitate au obligația să respecte dreptul la imagine al elevilor. 
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea elevilor. 
(4) Elevii au dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină sprijină libertatea de expresie fără 
încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți. Manifestări precum: limbajul trivial, folosirea 
invectivelor, comportamentul jignitor față de personalul școlii sau alte manifestări ce încalcă 
normele de moralitate. 
(5) Conducerea și personalul din unitate nu pot face publice date personale ale beneficiarilor 
primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale 
acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 
Art. 71 
(1) 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. 
(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 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 concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu 
specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici. 



(3) Elevii au dreptul de a beneficia  gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, 
profesională și psihologică, conexe unității școlare, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de 
consiliere psihopedagigică pe an. 
(4) Elevii au dreptul de a oferi feed-back semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin 
fișe anonime. Acestea vor susține identificarea celor mai eficiente metode didactice. 
Art. 72 
(1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.  
(2) Elevii au dreptul de a fi informați despre notele obținute, înaintea consemnării acestora. Este 
interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție. 
(3) Elevii au dreptul de a fi informați despre rezultatele evalurii scrise în termen de maximum 15 
zile lucratoare. 
(4) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 
rezultatele evaluării scrise, 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. 
(5) 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. 
(6) 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. 
(7) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată 
în urma reevaluării 
(8) 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. 
(9) 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. 
(10) Notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 
(11) În situația în care în unitate nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la clasa 
respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, profesori de specialitate din alte unități 
de învățământ. 
Art. 73 
(1) Conducerea unității de învățământ este obligata să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor 
primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 
Art. 74 
(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită, în 
condițiile prevăzute de lege. Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 
stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, 
bursa „Bani de liceu”, bursa profesională. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă 
prin ordin al ministrului educației iar criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se 
stabilesc anual, de către consiliul de administrație al  unităţii, în funcție de fondurile repartizate și 
de rezultatele elevilor. 
(2)  Profesorul diriginte, are obligaţia ca la începutul anului şcolar, să aducă la cunoştinţa elevilor 
şi părinţilor toate celelalte drepturi prevăzute de Statutul elevilor,aprobat prin OMENCȘ 
nr.4742/2016. 
Art. 75  
(1)Elevii cu cerințe educaționale speciale au aceleași drepturi ca și ceilalti elevi. Pot beneficia de 
suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, conform legislației în vigoare. 
(2) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale au dreptul de 
a dobândi calificări profesionale corespunzătoare. 
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Secțiunea 2 

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 
Art. 76 
(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul cu frecvență au obligația de a frecventa 
cursurile, activitățile educative și extrașcolare aflate în Calendarul activităților educative și 
extrașcolare al unității de învățământ, 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 liceal cu frecvență redusă sunt obligați să se prezinte la cursuri și la 
fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ, conform planului 
cadru.  
Art. 77 
(1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, 
atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. Aceştia au obligaţia de a purta însemnul 
distinctiv al şcolii, prevăzut la art. 45 din prezentul Regulament, pe toată durata cursurilor. Ținuta 
vestimentara sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea 
accesului în perimetrul școlii. 
(2) Beneficiarii primari ai educației, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte, în funcție 
de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă: 
a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
b) Statutul elevilor 
c) regulile de circulație; 
d) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 
e) normele de protecție civilă; 
f) normele de protecție a mediului. 
(3) Elevii au obligația de a sesiza reprezentanții unității școlare cu privire la orice situație care ar 
pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice 
(4) Elevii au obligația de păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale și de a plăti 
contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale, în urma constatării culpei 
individuale. 
Art. 78 
(1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 
consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în 
legătură cu situația lor școlară. 
(2) În unitățile de învățământ se organizează,  pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe 
școală al elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulamentul. Atribuțiile elevului de 
serviciu sunt cele stipulate în anexa prezentului Regulament. Serviciul pe școală nu se 
efectuează de către elevii din clasele terminale, semestrul II și elevii claselor de seral și 
învățământ postliceal. 
 

Interdicții 
Art. 79 
Este interzis elevilor și tinerilor din unitatea de învăţământ: 
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educațional etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace 

de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de 
învățământ etc.); 

c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează 
la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și 
intoleranța; 

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de 
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 



f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara 
acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de 
noroc; 

g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau 
de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și 
sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de 
învățământ; 

h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin 

excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor 
de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

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

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unității de învățământ; 

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 
provocatoare; 

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față 
de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 
o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, 

fără avizul profesorului diriginte; 
p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a 

personalului unității de învățământ. 
q) să fumeze în incinta unității de învățământ. 

 

Secțiunea 3 

Recompense 
Art. 80 
Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin 
comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 
a) evidențiere în fața colegilor clasei; 
b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite 

pentru care elevul este evidențiat; 
d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat; 
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți 

economici sau de sponsori; 
f) premii, diplome, medalii; 
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din 

străinătate; 
h) premiul de onoare al școlii. 
Art. 81 
(1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de 
diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea profesorului 
diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii. 
(3) Diplomele se pot acorda: 
a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu,  
b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu 

colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate; 
c) cea mai buna frecvență pe parcursul anului școlar. 
(4) Elevii din învățământul liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă: 
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a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 
următoarele trei medii se pot acorda mențiuni; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 
c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare 

desfășurate la nivel local, județean/al municipiului București, național sau internațional; 
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 
(5) Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la 
nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 
reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității 
locale etc. 
 

Sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 
Art. 82 
(1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 
regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora. 
(2)Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ 
sau în cadrul activităților extrașcolare. 
(3)Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. 
(4)Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt 
comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sau elevului, dacă acesta este 
major. 
(5)Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare. 
(6) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele : 
a) observația 
b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională; 
d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă 

unitate de învățământ; 
f) preavizul de exmatriculare; 
g) exmatricularea. 
Art. 83 
(1) Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, 
ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, 
ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în 
care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 
(2) Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte și va fi consemnată în Registrul de 
procese-verbale al clasei. 
Art. 84 
(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu 
indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii. 
(2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la orele căruia s-au petrecut 
faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Dirigintele propune hotararea consiliului clasei in 
primul consiliu profesoral dupa sedinta consiliului clasei,Se stabilește sancțiunea de către 
consiliul profesoral. 
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei și într-un 
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârșitul 
semestrului în care a fost aplicată. 
(4) Mustrarea scrisă este redactată de profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către 
director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi 
înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau 
transmis prin poștă, cu confirmare de primire. 
 



(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 
înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității. 
(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare. 
Art. 85 
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 
(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ. 
Art. 86 
(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a 
elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în 
cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o 
desfășoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează 
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Sancțiunea este însoțită de obligația 
desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie 
adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului 
sancționat. 
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și 
se consemnează în catalogul clasei. 
(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului, 
precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului. 
(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ. 
Art. 87 
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate 
de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral și se 
aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de către profesorul 
diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă 
acesta a împlinit 18 ani. 
(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 
(3) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv. 
Art. 88 
(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru elevii care 
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 
singură disciplină/ modul, cumulate pe un an școlar, se semnează de către acesta și de director 
și se înmânează și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau elevului, dacă 
acesta a împlinit 18 ani. 
(2) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu. 
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se 
menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar. 
(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ. 
Art. 89 
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ în care acesta a fost 
înscris, până la sfârșitul anului școlar. 
(2) Exmatricularea poate fi: 
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ și în 

același an de studiu; 
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ; 
c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de 

timp.  
(3) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu. 
Art. 90 
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ și în 
același an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, 
pentru abateri grave,  prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de 
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învățământ preuniversitar sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unității de 
învățământ. 
(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul 
orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 
cumulate pe un an școlar.  
(3) Sancțiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 
constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a 
fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 
(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 
Sancțiunea se comunică, de către dirigintele elevului, în scris și sub semnătură, părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ. 
Art. 91 
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din 
ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 
apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 
(2) Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 
(4) Sancțiunea se comunică de către dirigintele elevului, în scris și sub semnătură, părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unității de învățământ. 
Art. 92 
(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă 
de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru 
abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 
(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naționale, prin care se stabilește și 
durata pentru care se aplică această sancțiune. în acest sens, directorul unității de învățământ 
transmite Ministerului Educației Naționale, propunerea motivată a consiliului profesoral privind 
aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile 
deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare. 
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei și în registrul matricol. 
(4) Sancțiunea se comunică, de către MEN, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 
susținătorului legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
Art. 93 
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se 
reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancțiunea menționată la art 82, paragraful 7 dă 
dovadă de comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin opt săptămâni, până la 
încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 
asociată sancțiunii, poate fi anulată. 
(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se 
aprobă de autoritatea care a aplicat sancțiunea, în speță Consiliul profesoral. 
Art. 94 
(1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din 
totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 
disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct. 
Art. 95 
(1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de 
învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în 
temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, 



toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile 
sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregii clase/claselor. 
(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc 
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de 
manual, în caz contrar, elevii vor achita de contravaloarea manualelor respective în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare și cu Hotărârea Consiliului de Administrație al unității de 
învățământ. 
(4) În cazul deteriorării/distrugerii cărților/publicațiilor împrumutate de la biblioteca școlii, elevii 
vinovați le înlocuiesc cu un exemplar nou, corespunzător, în caz contrar, elevii vor achita de 
contravaloarea manualelor respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu 
Hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ. 
(5) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile 
Art. 80 din prezentul regulament. 
Art. 96 
(1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la Art. 82, cu excepția exmatriculării din toate unitățile de 
învățământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susținător legal/elevul major, în scris, 
consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la 
comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în 
scris, la Ministerul Educației Naționale , în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea 
sancțiunii. 
(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de 
soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ 
competentă. 
(3) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Capitolul 3 

Consiliul elevilor 
Art. 97 
(1)În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în: 

- consiliul elevilor 
- asociații reprezentative 

(2) Interesele și drepturile elevilor vor fi apărate și reprezentate și prin participarea 
reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al școlii, conform legii 
Art. 98 
(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 
semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. 
Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. 
(2) În unitatea de învățământ se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la 
fiecare clasă 
(3) Se consideră reprezentanți ai elevilor : 

- președintele și vicepreședinții CȘE 
- reprezentanții elevilor in Birourile executive ale CNE 
- reprezentantul elevilor în CA 
- reprezentanții elevilor în comisiile școlii 

Art. 99 
(1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă 
interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ. 
(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în 
mod direct. 
(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile 
școlii, elaborat pe baza regulamentului-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor. 
(4) Coordonatorul de proiecte și programe educative va stabili legătura între corpul profesoral și 
consiliul elevilor. 
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Capitolul 4 

Activitatea educativă extrașcolară 
Art. 100 
(1) Activitatea educativă extrașcolară din unitatea de învățământ este concepută ca mediu de 
dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de 
învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și 
de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 
(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitatea de învățământ se desfășoară în afara orelor de 
curs. 
(3) Activitatea educativă extrașcolară din unitatea de învățământ se poate desfășura fie în incinta 
unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive 
școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de 
divertisment. 
Art. 101 
Formele de organizare, organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare sunt și se 

realizează în conformitate cu prevederile articolelor 108-111 din ROFUIP aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016, precum și cu respectarea procedurilor ISMB privind 

organizarea vizitelor, excursiilor, taberelor și cantonamentelor. 

 

Capitolul 5 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

Secțiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
Art. 102 
Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. 
Art. 103 
(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează, la nivelul de 
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă 
feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 
Art.104 
 Evaluarea rezultatelor la învățătură și încheierea situației școlare a elevilor se realizează în 

conformitate cu prevederile articolelor 112-138 din ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 

5079/31.08.2016. 

Secțiunea 2 

Examenele organizate la nivelul unității de învățământ 
Art. 105 
(1) Examenele organizate de unității de învățământ sunt: 
a). examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru 

elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați, precum 

și pentru cei  menționați la Art.130, alin.(2), din ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 

5079/31.08.2016, pentru care se organizează o sesiune specială; 

b). examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați, conform prevederilor 

Art.128-129 din ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016; 

c). examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată 
de promovarea unor astfel de examene; 
(2) Organizarea, în unitatea de învățământ, a examenelor de admitere în învățământul 
profesional, precum și a examenului de bacalaureat, se face conform metodologiilor în vigoare, 
aprobate prin ordin al ministrului educației, precum și procedurilor interne. 
(3) Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. 



Art. 106 
Toate examenele organizate de unitatea de învățământ se realizează cu respectarea OMECȘ și 

a Metodologiilor specifice în vigoare, precum și cu respectarea prevederilor articolelor 139-147 

din ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

. 
Capitolul 6 

Transferul beneficiarilor primari ai educației 
Art. 107 
(1)Transferul beneficiarilor primari ai educației se realizează în conformitate cu prevederile 

articolelor 148-160 din ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

Art. 108 
Solicitările de transfer ale beneficiarilor primari ai educației, în situația în care clasa are efectivul 
minim de elevi prevăzut de legislația în vigoare, și nu există posibilitatea comasării clasei cu o 
clasă paralelă, cu aceeași calificare, Consiliul de Administrație își rezervă dreptul de a nu aproba 
transferul. 

 
Titlul VIII 

Evaluarea unităților de învățământ 

Capitolul 1 

Evaluarea internă a calității educației 
Art. 109 
(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este 
centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 
Art. 110 
(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unității de învățământ se înființează Comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 
(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și 
propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. 
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate. 
Art. 111 
În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, se vor aplica instrumentele Cadrului 
Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic, standardele și standardele 
de referință în vigoare. 
Art. 112 
(1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității 
sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a 
Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe 
analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară. 
 

Titlul IX 
PARTENERII EDUCAȚIONALI 

Capitolul 1 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
Art. 113 
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor 
la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații 
numai referitor la situația propriului copil. 
Art. 114 
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ, 
cu respectarea procedurii operaționale interne cu privire la siguranța în mediul școlar, dacă: 
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a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității 
de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul/profesorul diriginte. 
Art. 115 
(1) Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 
juridică, conform legislației în vigoare. 
(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 116 
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări 
conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de 
învățământ implicat, cu profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care 
discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal 
adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea 
situației la inspectoratul școlar. 
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea 
situației la Ministerul Educației Naționale. 

 

Capitolul 2 

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
Art. 117 
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 
frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 
elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada 
învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori 
este obligat să presteze muncă în folosul comunității, în condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare. 
(3) Profesorul diriginte semnalează, prin depunerea către Consiliul de Administrație a unei 
sesizări cu privire la elevul neprezentat la cursuri în primele 4 săptămâni de la începerea anului 
școlar, în cazul în care  nu s-a putut lua legătura cu familia/susținătorul legal. 
(4) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se 
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 
administrație al unității de învățământ. 
(5) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele, 
tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în 
vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă, pentru evitarea degradării stării de 
sănătate a celorlalți elevi din unitatea de învățământ. 
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să 
ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată 
și semnătură. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru 
distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 
Art. 118 
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a elevilor și a personalului 
unității de învățământ. 
Art. 119 
Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al unităților de învățământ preuniversitar este obligatorie pentru părinții, tutorii sau 
susținătorii legali ai elevilor. 



Capitolul 3 

Adunarea generală a părinților 
Art. 120 
(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 
elevilor de la clasele de liceu zi și învățământ profesional. 
(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor 
necesare educării elevilor. 
(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu 
situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 
Art. 121 
(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul diriginte, de către președintele 
comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor 
clasei. 
(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 
prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în 
care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 

 

Capitolul 4 

Comitetul de părinți 
Art. 122 
(1) În unitatea de învățământ, la nivelul fiecărei clase liceu zi și învățământ profesional, se 
înființează și funcționează comitetul de părinți.  
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 zile 
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima 
ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 
comunică profesorului diriginte. 
(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor 
clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa 
managerială.  
Art. 123 
Atribuțiile  Comitetul de părinți sunt cele prevăzute la articolele 179-181din ROFUIP aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

 

Capitolul 5 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
Art. 124 
(1) La nivelul unității de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 
comitetelor de părinți. 
Art. 125 
(1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror 
atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 
procesul-verbal al ședinței. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 
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(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 
celor prezenți. 
(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 
juridice. 
(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 
Art. 126 
Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinților sunt cele prevăzute la articolele 184-185 din 

ROFUIP aprobat prin  O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016. 

 

Capitolul 6 

Contractul educațional 
Art. 127 
(1) Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii 
elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și 
obligațiile reciproce ale părților. 
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexă, parte integrantă a prezentului 
Regulament.  
Art. 128 
(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de 
învățământ. 
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se 
atașează contractului educațional. 
Art. 129 
(1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților 
semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele 
sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 
obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 
(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 
susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării. 
(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional. 
(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care 
se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
 

Titlul X 
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 130 
Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor la care participă elevii școlii. 
Art. 131 
În unitatea de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 
Art. 132 
În unitatea de învățământ se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice 
formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate. 
Art. 133 
La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă toate prevederile Regulamentului 
anterior. 
Art. 134 
Accesul elevilor, părinților, vizitatorilor în unitatea de învățământ se face în conformitate cu 
procedura privind ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL 
UNITĂŢILOR ŞCOLARE și cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern al unității.   

Art. 135 
Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.    DIRECTOR, 



ANEXE 
 
COMISIILE DIN COLEGIUL TEHNIC ,,TRANSILVANIA” 
 
COMISII CU CARACTER PERMANENT 

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

2. COMISIA PENTRU CEAC 

3. COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA 

4. COMISIA PENTRU SSM  

5. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN 

6. COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE 

ALTE COMISII (CU CARACTER TEMPORAR) 
1. COMISIA CONSILIU PROFESORAL 

2. COMISIA DIRIGINTILOR 

3. COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA SI DE PROMOVARE A IMAGINII 

SCOLII  

4. COMISIA DE ACORDARE A “BURSEI PROFESIONALE” 

5. COMISIA DE ACORDAREA “ BANI DE LICEU” 

6. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SCOLARE 

7. COMISIA DE NOTARE RITMICA SI NOATRE A ELEVILOR, COMBATEREA ABSENTEISMULUI 

SI A ABANDONULUI SCOLAR 

8. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABATERILOR DISCIPLINARE ALE ELEVILOR 

9. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABATERILOR DISCIPLINARE ALE CADRELOR DIDACTICE, 

DIDACTICE AUXILIARE, NEDIDACTICE SI A PERSONALULUI ASOCIAT 

10. COMISIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENELOR DE CORIGENTE, SITUATII 

NEINCHEIATE SI DIFERENTE 

11. COMISIA PENTRU ORAR PROFESORI SI ELEVI DE SERVICIU 

12. COMISIA PENTRU VERIFICAREA ACTELOR DEPUSE PENTRU PROGRAMUL SOCIAL “ 

EURO 200” SI ACORDAREA TICHETELOR VALORICE IN CUANTUM DE 200 EURO PENTRU 

ACHIZITIONAREA DE CALCULATOARE 

13. COMISIA DE ORGANIZARE A SIMULARII NATIONALE LA PROBELE SCRISE ALE 

EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL, BRASOV 2017 

14. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR SI CONCURSURILOR SCOLARE 

15. COMISIA PENTRU EVALUAREA OBIECTIVA A CADRELOR DIDACTICE AFLATE SUB 

INCIDENTA ART. 26 (AL.3) DIN METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA 

PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL 

SCOLAR, 2016-2017 

16. COMISIA DE EVALUARE A MIJLOACE FIXE SCOASE DIN UZ 

17. COMISIA DE CASARE, DE CLASARE SI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE 

18. COMISIA PENTRU ACHIZITII, ALIMENTE, MATERIALE SI PRESTARI SERVICII 

19. COMISIA DE INVENTARIERE ANUALA A INTREGULUI PATRIMONIU AL INSTITUTIEI DE 

INVATAMANT PENTRU ANUL 2016 

20. COMISIA DE MOBILITATE 

21. COMISIA PENTRU ELABORAREA REGULAMENTULUI INTERN 

22. COMISIA DE ADMITERE 

23. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE SI A ACTELOR DE STUDII 

24. COMISIA DE INCADRARE A PERSONALULUI SALARIAT 

25. COMISIA PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR SI MATERIALELOR ACHIZIONATE 

26. COMISIA PARITARA 

 

COMISII METODICE 
 
1. Comisia metodică de Limba si Comunicare 
2. Comisia metodică Matematica si Stiinte ale Naturii 
3. Comisia metodică Om si Societate 
4. Comisia metodică Tehnologii 
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Anexă 
SARCINILE  ELEVULUI  DE  SERVICIU PE ŞCOALĂ 
 

Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7,50 – 14,00 de câte 2 elevi Atribuţiile elevului 

de serviciu: 

1. Respectă indicaţiile profesorului de serviciu; 

2.Salută politicos persoanele care intră în şcoală, îndrumându-le spre locul unde intenţionează să 

meargă; 

3. Îi observă, pe timpul pauzelor, pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, 

înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu; 

4. Nu permite elevilor să rămână pe holuri,  în grupuri sanitare după ce sună de intrare, deranjând 

astfel procesul de învăţământ; 

5. Nu  permite accesul elevilor la intrarea profesorilor;  

6. Are  obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit; 

7. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi; 

8. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordinea stabilită prin graficul întocmit de 

comisia specifică, grafic afişat la avizierul şcolii; eventualele schimbări – motivate -  se fac numai 

cu acceptul dirigintelului clasei şi a profesorului de serviciu; 

9. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice incident 

apărut în desfăşurarea programului; 

10. La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de 

desfăşurare; 

11. Nu părăsesc serviciul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de serviciu; 

Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de 

terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar profesorului de serviciu, se 

consideră abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă 

 

 
Nr._________ /_________2016 
 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
aprobat prin OMENCS 5079 din 31 august 2016  , ale Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, 
Se încheie prezentul: 
CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 
1. COLEGIUL TEHNIC ”TRANSILVANIA”  cu sediul în str Iuliu Maniu, nr. 52 Brasov reprezentată prin 
director, dna ___________________________________________ 
2. Beneficiarul indirect, dna/dl. 
______________________________________________________ părinte/tutore/susținător legal al 
elevului, cu domiciliul în ______________________________________, 
3. Beneficiarul direct al educației, __________________________________ elev. 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 
implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației. 
III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și în Regulamentul 
de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *) 
1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 
b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 
c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul 

unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 
d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 
e) personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 

educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 
f) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență 

socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în 
legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului; 

g) personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu 
părinții/reprezentanții legali ai acestora; 

h) personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea 
publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

i) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze 
verbal sau fizic elevii și/sau colegii. 

j) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației 
didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora. 

k) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în 
pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul 
religios 

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are următoarele obligații: 
a) obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri 

pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 
b) la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal are obligația de 

a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de 
grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din unitatea de 
învățământ; 

c) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului; 

d) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
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patrimoniul școlii, cauzate de elev; 
e) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
f) părintelui/tutorelui/susținătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a 

personalului unității de învățământ. 
3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși 
cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, 
particular și confesional autorizat/acreditat cu frecvență; 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 
învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în 
afara ei; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, regulile de 
circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, 
normele de protecție a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 
documente din portofoliu educațional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de 
învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la 
independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de 
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, 
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

k) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de arme sau alte 
produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică 
și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ; 

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și 

față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 
n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei; 
o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte. 
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe întreaga durată a școlarizării în unitatea de 

învățământ. 
VI. Alte clauze:  

            1. Prevederile prezentului acord au fost stabilite de comun acord de partile semnatare; 
            2. Prevederile prezentului acord intra in vigoare si devin obligatorii pentru parti dupa semnare. 
            3. Daca pe durata acordului vor aparea modificari ale legislatiei, prevederile acordului de   
parteneriat se vor corela cu aceste modificari.                                                 

 
Încheiat azi, ______________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 
Unitatea școlară,       Beneficiar indirect *) 
Am luat la cunoștință,                                               Beneficiar direct, elevul,(în vârstă de cel puțin 14 
ani) 
 
 
*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia 
consiliului de administrație. 
**) Părintele/tutorele/susținătorul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal 
 
 
 
 



 

Anexă 
 
ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ 

             ART. 1. Atributiile profesorului de serviciu constituie sarcini de serviciu si de modul cum 

se vor indeplini aceste atributii se va tine seama la aprecierile anuale. 

 Activitatea profesorului de serviciu se desfasoara in doua schimburi : 

7.50 – 14.00 

14.00 – 20.00/ 21.00 (finalizarea cursurilor) 

  1. Cadrele didactice au obligatia de a efectua serviciul pe scoala conform graficului 

intocmit de Comisia de orar, profesori si elevi de serviciu si aprobat de directorul unitatii fara 

acordarea de zile libere. 

              2. Predarea si preluarea serviciului intre schimburi se face sub semnatura. 

              3. Constata eventualele pagube, nereguli din sali/laboratoare/cabinete si  colaboreaza 

cu directiunea scolii pentru asigurarea desfasurarii normale a orelor de curs. Anunta 

administratorul de patrimoniu si dirigintele despre daunele constatate. 

              4. Controleaza daca accesul elevilor se face pe baza  carnetelor de elev vizate. 

              5. Constata eventualele absente de la program ale profesorilor si colaboreaza cu directia 

scolii pentru asigurarea desfasurarii normale a orelor de curs. 

              6. Ia legatura cu administratorul scolii pentru a stabili urgentele ce vor fi solutionate. 

              7. Solutioneaza eventualele incidente in randul elevilor, solicitandu-i in acest sens pe 

diriginti, anunțând, în primul rând, conducerea școlii și cabinetul medical. 

              8. In pauza supravegheaza elevii pe culoare si in curtea liceului. 

              9. Sprijina organizarea elevilor la diferite actiuni ce au loc in incinta scolii, atunci cand 

este necesar. 

              10. In absenta conducerii liceului, raspunde de intreaga activitate, ia masurile ce se 

impun in situatiile care apar si comunica in timp util problemele anuntate telefonic la secretariat. 

              11. Asigura si verifica cataloagele, la inceperea si incheierea serviciului consemnand in 

procesul verbal situatia si starea acestora. 

              12. Sprijina buna desfasurare a activitatilor educative si extrascolare desfasurate in 

scoala in ziua respectiva. 

               21. Verifica prezenta elevului de serviciu si daca isi cunoaste atributiile. 

               22. Intocmeste proces verbal pentru serviciul pe scoala, mentionand amanuntit 

activitatile zilei, asa cum sunt avizate prin atributiile de mai sus  

               23. Raporteaza directorului in activitate incheierea serviciului. 

 

 


