REGULAMENTUL INTERN
Având în vedere:








Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin
OMEC nr. 5079/31/08/2016
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
Codul muncii republicat, aprobat prin Legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003
OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile
de învăţământ preuniversitar
Ordinul MENCȘ nr.4742 din 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Dej

Prevederile prezentului Regulament Intern au fost discutate şi validate de :
 Consiliul Profesoral
 Consiliul Elevilor
 Consiliul Părinților
 Consiliul de Administraţie

1

CAPITOLUL I
CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
STRUCTURI ORGANIZATORICE
Colegiul Național “Andrei Mureșanu” se organizează şi funcționează, conform legii, pe baza
principiilor:
a) echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
b) calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la
bune practici naţionale şi internaţionale;
c) centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
d) eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin
gestionarea resurselor existente;
e) recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
f) transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin
comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
g) incluziunii sociale;
h) participării şi responsabilizării părinţilor
1. DIRECTOR
Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art.20-23 din
Regulamentul de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016 şi 109 din Legea 128/1997
cu modificările si completările ulterioare, în Legea 84/1995, cu modificările ulterioare , în actele
normative elaborate de MEN şi în dispoziţiile I.S.J. Cluj
Directorul reprezintă școala în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice și este președintele
Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație.
Directorul este numit prin decizia 1789 / 21.12.2016.
Zi de comunicări: în fiecare zi de luni în pauza mare.

2. CONSILIUL PROFESORAL
2.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Consiliul profesoral este constituit din totalitatea personalului didactic de predare cu norma de
bază în unitatea şcolară, titular şi suplinitor.
Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
Consiliul profesoral funcţionează şi are atribuţiile conform OMEC nr. 4925/8.09.2005
referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Atribuțiile consiliului profesoral precum și modul de organizare a ședințelor acestuia sunt
prevăzute în art. 57-59 din R.OF.U.I.P.
Data, ora, locul și tematica desfășurării Consiliului Profesoral se anunță în cancelarie de regulă
cu cel puțin 48 ore înainte.
Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice.
Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
2.2. COMPONENŢA - anexa 1

3. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
3.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Consiliul de Administraţie funcţionează şi are atribuţiile conform Legii nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinului MEN nr. 4621/23.07.2015 pentru modificarea și
completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar, art. 18-19 ROFUIP.
Consiliul de Administrație este format din 13 membri, conform anexei 2.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi ori de către ori este cazul.
3.2. COMPONENŢA - anexa 2

4. COMISII ŞI COLECTIVE DE LUCRU conform R.O.F.U.I.P.
4.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților curriculare și extracurriculare se constituie
comisii metodice, catedre și comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar care desfășoară
activități în conformitate cu art.65-67 din R.O.F.U.I.P., aprobat prin O.M.E.C. nr. 5079/31.08.2016.
Componența nominală și atribuțiile fiecărei comisii se stabilește anual în conformitate cu legislația în
vigoare
Se numește coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare doamna
prof. Albinetz Cristina, ce va îndeplini atribuțiile date de art. 69, lit. a-l din O.M.E.N.C.Ș.
5079/31.08.2016
Activitatea claselor de elevi este coordonată de profesori diriginți numiți prin decizie de către
director, modul de organizare și desfășurare sunt conform art. 72-78 din R.O.F.U.I.P.
La nivelul fiecărei clase de elevi se constituie consiliul clasei format din totalitatea profesorilor
care predau la clasa respectivă. Modul de organizare, desfășurare a activităților, obiectivele și atribuțiile
consiliului clasei sunt prevăzute în art. 60-64 din R.O.F.U.I.P.
Atribuţiile şi Regulamentul propriu de funcţionare pentru principalele comisii sunt:
1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Comisia este formată din:

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit
responsabil comisie – prof. Magdaş Camelia

1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta

1 reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor

1 reprezentant al Consiliului elevilor

1 reprezentant al Comunităţii locale
Atribuțiile comisiei, modul de organizare și desfășurarea a activităților sunt prevăzute în art.163166 din R.O.F.U.I.P. Comisia elaborează propriul regulament de funcționare în concordanță cu
metodologia de evaluare si asigurarea calității învățământului preuniversitar, elaborata de M.E.N., care
face parte din prezentul regulament.
Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral:

Pregătire profesională de excepție

Cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii

Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou

Adept al muncii de calitate

Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale

Bun organizator

Fire neconflictuală

Ataşat de copii, comunicativ, empatic
Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral:

Prezentarea, în scris, a disponibilității de a face parte din C.E.A.C.

Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral

Prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe
un anumit domeniu

Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice
Comisia are următoarele atribuţii:

coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare

elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea
şcolară

elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei



cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii

2. Comisia pentru curriculum
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

5 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, din fiecare arie curriculară, dintre
care unul este numit responsabil comisie – prof. Man Ana Susana
Comisia are următoarele atribuţii:
 Elaborarea proiectului curricular al școlii: trunchi comun, discipline opționale, finalități și
obiective ale școlii, metodologia de evaluare, criterii de selecție a C.D.Ș.-urilor;
 Elaborarea ofertei educaționale a școlii și a strategiei promoționale; Asigură aplicarea planului
ofertei curriculare;
 Analizarea și avizarea C.D.Ș.-urilor
 Elaborarea criteriilor de clasificare a opțiunilor elevilor și pentru întocmirea corectă a schemei
orare;
 Se îngrijește de asigurarea bazei extracurriculare;
 Asigura coerența dintre curriculumul național și curriculumul la dispoziția școlii, mediază
eventuale conflicte de prioritate pe domeniul curricular, dintre profesori și discipline în interesul
elevilor și al școlii;
 Asigura fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienței, resurselor umane
ale școlii și specificului comunitar
 Elaborarea programelor și planurilor anuale și semestriale;
 Stabilirea programelor și examenelor de diferențe pentru trecerea în ciclul superior al liceului.
 Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu şi a examenelor de
corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor elaborate de
M.E.N.
3. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

5 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit
responsabil comisie, 1 consilier școlar, 1 reprezentant al elevilor, 1 reprezentant al părinților.
Responsabil consilierul scolar.
Comisia are următoarele atribuţii:
 Elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în
cadrul Planului operațional al unității școlare privind reducerea violenței;
 Monitorizarea aplicării Legii 272/2004, privind Protecția și promovarea drepturilor copilului;
 Elaborarea semestrială a unui raport privind actele de violență din școală și a măsurilor aplicate
în vederea reducerii și combaterii violenței în școală;
 Organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții abilitate în vederea prevenirii și
combaterii delicvenței juvenile
 Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor pentru
sancţionare conform prezentului regulament
 Medierea în cazul conflictelor dintre elevi
 Propune Consiliului Profesoral sancţiunile
4. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

5 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit
responsabil comisie, 1 consilier școlar
Comisia are următoarele atribuţii:
 Verifică lunar situația frecvenței elevilor și măsurile luate de profesorii diriginți

 Prezintă lunar spre dezbatere Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație constatările
făcute și măsurile care se impun a fi luate
 Monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar
5. Comisia pentru perfecționare și formarea continuă a cadrelor didactice
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

1 bibliotecar, responsabil comisie, 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului
profesoral, din fiecare arie curriculară – responsabil prof. Vancia Loredana
Comisia are următoarele atribuţii:
 Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională
 Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile
curriculumului naţional
 Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii
elevilor
 Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului
 Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, I.S.J., D.P.P.D. şi C.C.D. privind perfecţionarea
 Consultarea strategiei instituției privind dezvoltarea în perspectiva a resurselor umane;
 Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului școlar
în curs;
 Asumarea obiectivelor fundamentale ale instituției în privința dezvoltării resurselor umane,
cu proiecție pe anul școlar în curs;
 Colaborarea cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de
formare adresate cadrelor didactice din școala;
 Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente
instructiv-educative;
 Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe și cursuri de
perfecționare și formare continua;
 Propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesionala din școala;
 Identificarea unor noi programe și proiecte destinate perfecționării și formarii continue a
cadrelor didactice din școala;
 Elaborarea unor scurte informări și rapoarte periodice privind perfecționarea și formarea
continua a cadrelor didactice din școala;
 Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ și școlar în urma participării cadrelor
didactice la programele și cursurile de formare.
6. Comisia pentru situații de urgență. Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Comisia este formată din :

Director adjunct – asigură conducerea operativă – prof. Pintea Adrian Doru
Membri:

administrator de patrimoniu, responsabilul comisiei

4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, 1 laborant
Comisia are următoarele atribuţii:
 Elaborarea normelor de protecție a muncii pe diferite compartimente și activități ținând cont
de riscurile și accidentele ce pot interveni;
 Asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților școlii în colaborarea cu
administrația.
 Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii
 Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă
 Urmărește respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii .
 Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare împotriva
incendiilor
 Coordonează măsurile de apărare împotriva incendiilor
 Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare împotriva
incendiilor

 Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare în situaţii
de urgenţă
 Coordonează măsurile de apărare în situaţii de urgenţă
 Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare în situaţii de
urgenţă
7. Comisia pentru verificarea documentelor școlare, cataloage și actelor de studii
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:
 laborant, responsabilul comisiei, 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral
Comisia are următoarele atribuţii:
 Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării
 Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea
elevilor
 Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice
 Verifică semestrial modul de completare a documentelor şcolare la nivelul serviciului
secretariat
8. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:
 7 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care 1 cadru didactic
responsabil cu întocmirea orarului, respectiv, 1 cadru didactic responsabil cu serviciul pe
școală. Responsabil dir.adj.
Comisia are următoarele atribuţii:
- pentru elaborarea orarului
 Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru
 Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor
 Asigură completarea corectă a fişei de vacantare, respectiv încadrare
 Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul
activităţii şcolare a elevilor
 Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară .
 Programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa pe
toată perioada de activitate şcolară.
Programul de funcționare al liceului este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de
Consiliul de Administrație. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administrație și
preluate de către comisia pentru orar.
- pentru asigurarea serviciului pe școală
 Coordonarea întregului serviciu pe școală realizat de către cadrele didactice în timpul
programului instructiv-educativ din școală;
 Realizarea graficului zilnic cu profesorii de serviciu pe școală, în conformitate cu programul
școlii și orarul cadrelor didactice;
 Monitorizarea serviciului pe școală realizat de către profesorii de serviciu;
 Atenționarea profesorilor de serviciu care nu-și realizează corect sau integral sarcinile,
competentele și responsabilitățile privind serviciul pe școală;
 Realizarea unei scurte informări lunare către consiliul de administrație privind calitatea
serviciului pe școală;
 Realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe școală, înaintat conducerii școlii;
 Sesizează conducerea școlii sau consiliul de administrație cu privire la anumite disfuncționalități
în realizarea serviciului pe școală;
 Realizarea unui raport adresat consiliului de administrație pentru sesizarea cazurilor de abateri
repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizării acestui
serviciu;
 Înaintează propuneri către consiliul de administrație pentru îmbunătățirea serviciului pe școală.

9. Comisia pentru control managerial intern
Comisia este formată din :

Director adjunct – președinte prof. Pintea Adrian Doru
Membri:
 responsabil SEAP(administrator),
 contabil șef,
 secretar șef,
 1 cadru didactic
Comisia are următoarele atribuţii:
 elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
 supune spre aprobare conducerii instituției publice Programul anual de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
 monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor incluse în Programul anual de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;
 îndrumă compartimentele/structurile, în cadrul unor sesiuni organizate în acest scop, în realizarea
activităților legate de controlul intern/managerial;
 prezintă conducerii instituției publice, ori de câte ori se apreciază ca necesar, informări
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial;
 urmărește, în cadrul procesului de raportare trimestrială/anuală, stadiul implementării și
dezvoltării sistemelor de control intern/managerial din cadrul instituțiilor publice aflate în
subordine (este cazul instituțiilor publice care au instituții publice în subordine).
10. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație
Comisia este formată din :

Director –coordonator
Membri:
 1 responsabil SEAP , 1 administrator financiar, 1 secretar, 1 cadru didactic (prof. Pintea
Adrian Doru)
Comisia are următoarele atribuţii:
 prezintă materialele transmise de către M.E.N. cu privire la activitatea de prevenire si
combatere a corupției personalului din învățământul preuniversitar
 ține evidenta nominala a personalului care participa la activitățile de informare și de
instruire anticorupție
 propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
 realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a
studiilor de caz
11. Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare – comisia diriginților
Membri:
 7 cadre didactice, dintre care un cadru didactic desemnat responsabil diriginți, un cadru
didactic desemnat coordonator orientare școlară și profesională, un cadru didactic desemnat
coordonator activități extrașcolare
Comisia are următoarele atribuţii:
Subcomisia diriginţilor (responsabil prof. Obreja Elena)

Coordonează :
 activitatea educativă școlară și extrașcolară,
 parteneriatele școlii cu alți factori educaționali abilitați, cu familia, cu comunitatea locală, cu
structurile organizatorice la nivelul elevilor și părinților etc.
 Consiliile claselor.
 Colaborează direct cu:
 Comisia de acordare a burselor și a altor ajutoare sociale,
 Comisia pentru activități extracurriculare,
 Comisia privind organizarea serviciului pe școală,

 Asigură planificarea și desfășurarea activităților educative prin orele de dirigenţie şi prin
activităţi extraşcolare
 Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia, diversifică și reglează modalitățile
de colaborare cu aceasta.
 Contribuie la dezvoltarea personalității elevilor.
 Realizează consilierea și orientarea profesională a elevilor.
 Consultarea părinţilor la stabilirea Curriculumului la Decizia Şcolii, alcătuirea schemelor
orare ale clasei şi programul şcolar al elevilor;
 Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma
curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare – Descriptori de performanţă)
 Fiecare membru al Comisiei metodice a diriginților va întocmi un portofoliu al clasei cu
documentele aferente colectivului de elevi și activităților educative desfășurate cu aceștia.
Conținut minimal (Conform Ghidului metodologic pentru activități educative):
fișa clasei
planul de activitate anual
planurile de activitate semestriale (planificarea temelor, activități extracurriculare)
proiecte didactice, bibliografie
caietul dirigintelui
contribuții la comisia metodică a diriginților pe școală
Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare

Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale;

Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc.

Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor,
Consiliul reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc.
Subcomisia pentru consiliere şi orientare profesională

Colaborează cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor

Asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare.

Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor.

Asigură consiliere în alegerea carierei

Asigură consiliere pentru elevii performanţi

Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar
12. Comisia de gestionare a sistemului integrat din învățământul din România (SIIIR)
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

1 cadru didactic – administrator IT al SIIIR, desemnat responsabil, 1 secretar, 1
administrator financiar, 1 administrator de patrimoniu
Comisia are următoarele atribuţii:
 Răspunde de încărcarea corectă și la timp a bazei de date în SIIIR
 Întocmeşte situaţiile statistice si le transmite în timp util la solicitarea I.S.J. Cluj, M.E.N., director
 Redactează situaţiile statistice şi le înaintează spre aprobare conducerii unităţii;
 Înregistrează situaţiile statistice la secretariatul unităţii
13. Comisia pentru programe și proiecte de colaborare internațională (prof. Groșan Gabriela)
Membri:

8 cadre didactice, dintre care una este desemnată responsabil
Comisia are următoarele atribuţii:
 Informează cadrele didactice privind oportunităţile de finanţare a proiectelor de integrare
europeană
 Stabilesc colaborări şi parteneriate instituţii similare din ţară sau străinătate
 Asigură păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli europene
 Elaborează proiecte pentru atragere de fonduri extrabugetare
14. Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare
Comisia este formată din :


Director – asigură conducerea operativă
Membri:
 9 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care 1 cadru didactic este
desemnat responsabil (prof. Magdas Camelia)
Comisia are următoarele atribuţii:
 Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare,
sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de M.E.N
 Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare
 Asigură circulația informației cu privire la concursurile școlare ale elevilor de la I.S.J. către
școală
 Întocmește graficul de desfășurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către
inspectorii de specialitate
 Urmărește planificarea și realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenele de
absolvire și pentru concursurile școlare,
 Centralizează datele privind participarea elevilor la concursurile școlare stabilește necesarul
de premii pentru elevii cu rezultate deosebite.
15. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității
Membri:

8 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit
responsabil comisie, 1 consilier școlar, director adjunct (prof Pintea Adrian Doru)
Comisia are următoarele atribuţii:
 elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea
interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii inclusive
 colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, consiliul elevilor,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și
alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și al
promovării interculturalității
 propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să
contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității
 elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele
nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest
sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să
presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructive
 identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a
acestora, Consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau Consiliului
profesoral, după caz;
 prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează
respectarea principiilor școlii inclusive
 sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare
 monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării
și promovarea interculturalității
 elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul
 elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru
prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau,
după caz, segregare.
16. Comisia de revizuire a Regulamentului Intern (R.I.) și Regulamentului de Organizare și
Funcționare (R.O.F.)
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

Director adjunct, 5 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul
este numit responsabil comisie, 1 secretar, 1 reprezentant al elevilor, 1 reprezentant al părinților, 1
reprezentant al sindicatului
Comisia are următoarele atribuţii:






Revizuieşte şi completează regulamentul intern în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Propune spre dezbatere Consiliului profesoral, modificările realizate;
Propune spre aprobare C.A. noul R.I. și R.O.F.;
Elaborează raportul privind activitatea desfăşurată în anul şcolar anterior, care se
înregistrează şi se depune la secretariatul şcolii;
 Sesizează comisiile responsabile dacă sesizează încălcări ale R.I. și R.O.F. de către elevi sau
angajați pentru a se putea lua măsurile legale care se impun
17. Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale. Programul Bani de Liceu.
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

5 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit
responsabil comisie, 1 secretar
Comisia are următoarele atribuţii:
 Propun criterii specifice școlii pentru acordarea/menținerea burselor;
 Popularizează către profesorii diriginți, elevi și părinți prevederile legislative în vigoare cu
 privire la burse și alte ajutoare sociale specifice învățământului preuniversitar postgimnazial.
 Verifică documentația depusă de solicitanți.
 Centralizează situația elevilor care au dreptul la burse/ajutoare sociale și înaintează spre aprobare
lista
 Elaborează raportul privind activitatea desfăşurată în anul şcolar anterior, care se înregistrează şi
se depune la secretariatul şcolii.
18. Comisia pentru elaborarea de proiecte de finanțare și achiziții publice
Comisia este formată din :

Director – coordonator
Membri:

Director adjunct, 2 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, administrator de
patrimoniu
Comisia are următoarele atribuţii:
 Identifică necesităţile unităţii de învăţământ, caută surse fezabile pentru finanţarea lor şi
elaborează proiecte competitive adecvate.
 Elaborează documentele necesare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi asigură
achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este cazul, conform legilor în vigoare.
19. Echipa de coordonare a programului național ”Școala altfel”
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

2 cadre didactice, 1 elev, 1 reprezentant al comitetului de părinți, 1 consilier educativ, 1
consilier școlar
Comisia are următoarele atribuții:
 Investigarea preocupărilor elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de
activități pentru oferta din cadrul programului național ”Școala altfel”
 Centralizarea propunerilor de activități (durată, număr optim de elevi participanți, spațiu
și materiale necesare)
 Centralizarea opțiunilor elevilor
 Întocmirea orarului
 Programarea utilizării spațiilor și a altor facilități ale unității de învățământ
 Monitorizarea desfășurării Programului național ”Școala altfel”
 Analiza rezultatelor Programului național ”Școala altfel” și elaborarea raportului sintetic.
20. Responsabil cu programul „Lapte și corn”
Responsabil desemnat este Revnic Corina

Atribuții:
 primeşte şi distribuie laptele şi cornul zilnic elevilor din clasele V-VIII;
 răspunde de păstrarea în condiţii de igienă a mostrelor necesare pentru verificare
21. Comisia de recepţie şi inventariere
Comisia este formată din :

Director – asigură conducerea operativă
Membri:

Administrator de patrimoniu, desemnat responsabil, bibliotecar, laborant
Comisia are următoarele atribuții:

Verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza
documentelor primite de la furnizor

Asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite şi a celor existente
22. Comisia de investigare a abaterilor disciplinare ale personalului

Cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului, întocmeşte raportul conform
Statutului cadrului didactic şi al Codului muncii pe care îl prezintă în Consiliul Profesoral
(pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare), respectiv în Consiliul de Administraţie
(pentru personalul nedidactic).
Comisia se va constitui pe baza unei decizii dată de director în funcţie de persoana cercetată.
4.2. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare
Limbă și comunicare – responsabil Marchis Ramona
subcomisia Limba și literatura română, responsabil Marchis Ramona
subcomisia Limbi moderne, responsabil Vancia Loredana Esmeralda
Matematică responsabil Magdas Camelia
Informatică responsabil Tomsa Gelu
Științe responsabil Titieni Victoria
Om și societate responsabil Moldovan Horaţiu
Arte responsabil Bogdan Dalia Anca
Educaţie fizică şi sport responsabil Szilagyi Tibor
 elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere consiliului
profesoral.
 elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale;
 elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
 analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea
elevilor;
 planifică și organizează pregătirea practică a elevilor;
 organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene/evaluări şi concursuri
şcolare;
 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
 implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
 realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii.
Atribuţiile responsabilului de catedră/comisie metodică sunt următoarele:
 organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte
planul managerial al catedrei, realizează instrumente de lucru la nivelul catedrei, elaborează
rapoarte şi analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu








membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul
intern);
stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
atribuția de responsabil catedră/comisie metodică este stipulată în fișa postului didactic;
evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ
preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui
membru al catedrei/comisiei metodice;
monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii catedrei/comisiei;
răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate
de activitatea profesională a membrilor acesteia;
are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate cu acceptul
conducerii în unitatea de învățământ;
efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea
directorului.

4.3. COMPONENŢA COMISII - anexa 3

5. CONSILIUL CLASEI
Consiliul clasei
a) Consiliul clasei este format din:
 cadrele didactice care predau la clasa respectivă
 reprezentantul elevilor
 reprezentantul părinților (după caz).
b) Președintele Consiliului clasei este dirigintele
c) Consiliul clasei se întrunește de două ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre
profesorii clasei, a directorului sau a 2/3 din elevi/părinți ai elevilor.
d) Consiliul este statutar dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din totalul membrilor săi iar hotărârile se adoptă
cu majoritate simplă.
e) În prima săptămână a anului școlar, dirigintele clasei stabilește graficul ședințelor ordinare, pe care îl
transmite responsabilului Comisiei metodice a diriginților. Celelalte ședințe vor fi comunicate prin
convocator în caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice înainte.
Consiliul clasei are următoarele atribuții:
 analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
 stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
 stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în
unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea
mediilor mai mici decât 7,00
 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului
diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
 propune profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului
profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în
vigoare;

6. CONSILIUL ELEVILOR
6.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Consiliul elevilor este format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă.
Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant în:
- Consiliul de administraţie
- Comisia pentru asigurarea calităţii
- Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală















Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
Asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
Implică elevii în activităţile desfăşurate;
Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii
Apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor ;
Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa
juvenilă, etc.);
Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a liceului şi participă la elaborarea
lui prin preşedintele Consiliului;
Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni
pe probleme de mediu etc.);
Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
Organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi
îndeplineşte atribuţiile;

6.2. COMPONENȚA CONSILIULUI ELEVILOR – anexa 4

CAPITOLUL II
1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE INVĂŢĂMÂNT


În anul şcolar 2017-2018 procesul instructiv-educativ din liceul nostru se desfăşoară pe
două nivele, gimnazial și liceal .



Profesorii se pot învoi, pentru rezolvarea unor probleme personale, conform procedurii, pe baza
unei cereri scrise în care sunt nominalizaţi colegii care îl vor suplini. Cererea este înaintată
directorului spre aprobare cu cel puțin o zi înainte. Perioada de învoire nu poate depăși 3
zile/semestru. Orice depășire a celor 3 zile de învoire este considerată concediu fără plată. În caz
de îmbolnăvire se comunică situaţia direcţiunii, iar la reluarea activităţii se prezintă certificatul
medical.
Personalul şcolii (profesori, personal didactic auxiliar sau nedidactic) nu se poate prezenta la
serviciu în stare de ebrietate.
Grupele de excelenţă funcţionează în conformitate cu programul stabilit împreună cu elevii şi
conducerea liceului, anunțat în prealabil la Centrul de Excelență Cluj.
Înscrierea elevilor în clasa a V-a se face în baza unui concurs specific, dacă numărul solicitărilor
depăşeşte numărul de locuri alocat. Concursul specific va consta din selectarea elevilor pe baza
competențelor la limba engleză.
Ora de curs durează 50 de minute fiind urmată de o pauză de 10 minute. Pauza mare este între
1050 – 1110.
Secretariatul şi contabilitatea îşi desfăşoară activitatea între orele 730-16 (luni-joi), respectiv 8-14
(vineri).
Personalul de îngrijire şi cel de pază îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului și
programului de lucru stabilit la nivelul compartimentului administrativ.
Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie. Intrarea în clasă se face imediat după încheierea
pauzei.
La începutul semestrului fiecare cadru didactic va prezenta conducerii liceului planificările
calendaristice şi planificarea temelor pentru orele de dirigenţie.
Profesorii diriginţi sunt obligaţi să verifice zilnic starea de disciplină în clasă.
La nivelul clasei profesorul diriginte poate stabili un regulament propriu, conform cu R.O.I.
Profesorii au obligaţia de a evita implicarea în discuţii, cu elevii sau cu părinţii acestora, care pot
leza demnitatea altor cadre didactice, fiindu-le interzis să formuleze puncte de vedere cu privire
la competenţele de specialitate sau psihopedagogice ale altor profesori.
Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de elev. Rezultatele
obţinute de elevi la lucrările scrise trebuie comunicate acestora în maxim 15 zile lucrătoare de la
susţinerea lucrării. Profesorul are obligația de a prezenta elevilor baremul de notare, în cazul
lucrărilor scrise. Trecerea notelor se face după prezentarea și discutarea acestora în clasă. În
situația în care elevii sunt nemulțumiți de notă, pot opta pentru contestarea acesteia urmând
procedura de contestare a notelor la lucrările scrise, procedură existentă în Statutul elevului, Cap.
II, Drepturi educaționale, Art. 9.
Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar. În cazul în care unii profesori
realizează alte ore/activități decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie etc.) se cere
acordul conducerii liceului printr-o cerere scrisă în care se specifică data, ora și sala în care o să
aibă loc activitatea.
În relaţia profesor-elev, nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii elevului.
În timpul orelor de curs profesorul nu poate fi deranjat de nicio persoană, decât în cazuri
excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de directorul liceului.
În cazul abaterilor disciplinare ale elevilor, profesorul care constată abaterea o comunică, atât
verbal profesorului diriginte al clasei din care provine elevul, cât și în scris în Registrul clasei. În
situația în care nu se iau măsurile corespunzătoare, profesorul va înainta o sesizare conducerii
liceului care va propune analizarea cazului în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea
violenței în mediul școlar, urmând a fi luate măsurile disciplinare care se impun.































Profesorii liceului sunt răspunzători de aplicarea corectă a Regulamentului de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, a Regulamentului intern și a Statutului
elevului.
Profesorii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care
le transmit elevilor, vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
Profesorilor le este interzis:
 să părăsească sala de clasă/laboratorul/terenul de sport în timpul desfăşurării activităţilor
didactice;
 să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice, altfel decât în
scop educativ sau în situații de urgență;
 să elimine elevii din sala de clasă/sala de desfăşurare a activităţii;
 să pună absenți elevii prezenți în sala de clasă ca măsură disciplinară;
 să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme
personale;
 să motiveze absenţele elevilor cărora nu le sunt diriginți;
 să oblige elevii să participe la activități școlare sau extrașcolare, didactice sau
nedidactice;
 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.
Pentru nerespectarea R.O.I. cadrele didactice vor fi sancţionate conform Legii educației
naționale nr. 1/2011, art. 280 lit (1), (2), de o comisie de cercetare disciplinară constituită la
nivelul unității de învățământ, conform legislației în vigoare.
Pentru desfasurarea procesului instructiv educativ fiecare sală de clasă este atribuită, pe bază de
proces verbal, spre folosință unei clase prestabilite de director. Elevii și părinții / reprezentanții
legali ai acestora în conformitate cu Acordul de Parteneriat pentru Educație răspund de
integritatea mobilierului și dotărilor din fiecare sală de curs/cabinet/laborator.
Colegiul Național “Andrei Mureșanu”este obiectiv monitorizat video (săli de clasă, holuri,
curte).
Cabinetele de specialitate, terenul și sala de sport sunt folosite de toate clasele în conformitate cu
graficul de utilizare al acestora.
Toți profesorii și elevii au dreptul să folosească fondul de carte al bibliotecii pe bază de
legitimație de împrumut

2. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ
Programul profesorilor de serviciu: luni-vineri 7:45 – 15:00
Se stabilește în cadrul comisiei planificarea pe zile și pe sectoare de lucru a cadrelor didactice de
serviciu pe școală conform anexei 5.
2.1. Atribuţiile profesorului de serviciu:
(1) Coordonează, sub aspect administrativ și organizatoric, desfășurarea procesului instructiv –
educativ în condiții de securitate, ordine și disciplină din cadrul liceului;
(2) Fiecare cadru didactic are obligația de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe școală, conform
graficului stabilit la începutul semestrului, în funcție de ziua în care este programat;
(3) Activitatea profesorului de serviciu se desfășoară între orele 7:30-15:00;
(4) Pe perioada pauzelor are datoria de a sta printre elevi pentru o bună suraveghere a acestora;
(5) Colaborează cu personalul didactic (diriginți), administrativ și de întreținere, identificând natura
aspectelor de indisciplină a elevilor, remedierea unor probleme de ordin administrativ, tehnic și ia
imediat măsurile care se impun;
(6) Este responsabil de intrarea la timp la orele de curs a elevilor și profesorilor; în cazul în care
constată întârzieri, lipsa unor clase sau a unor cadre didactice are obligația de a anunța directorul
pentru acoperirea orelor; orice nerespectare a programului zilnic este comunicată directorului;
(7) Controlează respectarea regulamentelor școlare, în special cu privire la ținuta elevilor, fumatul,
deplasarea pe holurile liceului, intrarea persoanelor străine în incinta școlii; supravegheaza intrarea
elevilor în școală;
(8) În cazul unor evenimente deosebite care pun în pericol siguranța elevilor și a celorlalți angajați, are
obligația să anunțe paza, să sune de urgență și să anunțe aceste situații la serviciile abilitate în acest
sens (poliție, pompieri, salvare);
(9) Ia cunoștință de eventualele conflicte dintre elevi și impune măsurile necesare, conform
procedurilor interne, informează conducerea liceului;
(10) Consemnează cu exactitate în Registrul de procese-verbale deficiențele semnalate;
(11) Are în vedere ca, la sfârșitul programului, toate cataloagele să fie securizate;
(12) Îți asigură înlocuitor în cazul imposibilității efectuării serviciului și anunță directorul cu privire la
modificarea intervenită.


-

2.2. Atribuţiile elevului de serviciu în clasă:
Zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.
Atribuțiile elevului de serviciu pe clasă sunt:
Urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei
lista elevilor absenţi;
Asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţine curăţenia tablei;
Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia colegilor să nu arunce hârtii sau resturi de
alimente pe jos şi să folosească coşul de gunoi;
Aeriseşte clasa în timpul pauzelor;
Controlează, împreună cu şeful clasei, dacă pe timpul folosirii clasei de către alţi elevi s-a păstrat
integritatea bunurilor şi sesizează dirigintele asupra neregulilor constatate;
Se prezintă în clasă cu 15 minute înaintea începerii cursurilor pentru verificarea stării clasei şi face
retuşurile necesare, rămâne la sfârşitul orelor pentru verificarea stării clasei
La sfârșitul orelor de curs verifică starea generală a sălii de clasă, constată eventualele nereguli pe
care le comunică profesorului diriginte.

2.3. Şeful clasei
1. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea
bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea
liceului, se instituie funcţia de şef al clasei.
2. Şeful clasei se numeşte conform ROFUIP. În cazul absenţei şefului clasei, dirigintele numeşte
un înlocuitor al acestuia.
3. Atribuţiile şefului clasei:

- veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de
elevii de serviciu;
- atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea bunurilor din clasă şi îl
informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;
- informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele, propunerile, iniţiativele
sau nemulţumirile colectivului de elevi;
- coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
- este membru în Consiliul clasei.

CAPITOLUL III
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI
1. CALITATEA DE ELEV
Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se
păstrează pe tot parcursul școlarizării, până la încheierea studiilor din învățământul secundar
superior liceal. Beneficiază de calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă,
apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la
activităţile organizate de acesta sau reprezintă unitatea de învăţământ în diferite ocazii.
2. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV
 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la activităţile
iniţiate de unitatea de învăţământ
 Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor
 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se
consideră motivate.
 Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte :
- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie, vizată de medicul
cabinetului şcolar
- adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat, vizată de medicul cabinetului şcolar
 Motivarea absenţelor se face de către diriginte
 Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi păstrate de
diriginte pe tot parcursul anului şcolar
 Nerespectarea termenul de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage după sine
considerarea acestora ca fiind nemotivate
 În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate pe baza cererilor scrise ale
părintelui, tutorelui legal sau elevului major (contrasemnate de părinte), avizate de către diriginte și
director.(conform ROFUIP, art. 102, paragraf 5)
3. DREPTURILE ELEVILOR
 elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit
 elevii au dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia școlii
 elevii pot beneficia de burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege
 elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială a şcolii
 elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psiho-pedagogică gratuită
 elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ
 elevii au dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultatele deosebite, în limita resurselor
disponibile
 elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe
anonime
 elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise, modalitatea de acțiune fiind stipulată în
art. 9 din Statutul Elevului.
 elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze
 în fiecare unitate de învăţământ se formează Consiliul elevilor, din reprezentanţii aleşi prin vot
secret sau liber de elevii clasei
 elevii cu aptitudini deosebite şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-un an
conform metodologiei elaborate de M.E.N.
Alte drepturi ale elevilor sunt stipulate în Statutul Elevului, Art. 7, lit. a)-ff).

4. OBLIGAŢIILE ELEVILOR
 elevii sunt obligaţi să frecventeze toate orele de curs;
 elevii nu pot părăsi incinta liceului în timpul programului şcolar; în cazuri excepţionale se va cere
permisiunea dirigintelui, conform procedurii de învoire a elevilor. Elevul își asumă întreaga
răspundere asupra tuturor comportamentelor și faptelor sale după părăsirea incintei școlii.
 în situaţii excepţionale de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii rămân în clasă sub
conducerea şefului de clasă şi desfăşoară în linişte activităţi de muncă independentă, pentru a nu
deranja celelalte clase din liceu; dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul şcolar, elevii
vor putea pleca acasă numai dacă vor obţine aprobarea conducerii şcolii
 elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev și însemnul distinctiv al liceului(dacă a fost
stabilit un însemn distinctiv), fiind obligați să le prezinte directorului şi profesorilor liceului, în
cazul în care li se solicită acest lucru;
 elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei;
 elevii sunt obligaţi să poarte o ţinută decentă în perimetrul liceului (săli de clasă, laboratoare, curte
etc.). Ţinută decentă înseamnă: hainele fetelor trebuie să fie curate, machiajul să fie discret, iar
unghiile să fie îngrijite; hainele băieţilor să fie curate, părul pieptănat și îngrijit; elevii nu vor purta
pe faţă cercei, piercinguri; este interzis a purta pantaloni scurţi/bermude cu excepția pantalonilor
până la nivelul genunchilor, fuste scurte, decolteuri adânci, haine rupte prin care se vede pielea,
precum şi şlapi.
 este interzis elevilor:
 să distrugă documente şcolare sau alte bunuri aparţinând unităţii de învăţământ,
 să difuzeze materiale care atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională
a țării sau care cultivă violenţa, intoleranța, xenofobia
 să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ
 să dețină, să introducă şi să consume în perimetrul şcolii băuturi alcoolice, droguri, țigări, substanțe
etnobotanice
 să introducă în şcoală orice tip de armă sau material care poate afecta integritatea fizică și psihică a
elevilor și a personalului unității de învățământ (brichete, chibrituri, pocnitori, petarde, muniție,
spray-uri lacrimogene, paralizante, substanțe inflamabile etc.)
 să consume semințe în școală sau în curtea școlii
 să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic
 să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs altfel decât cu acordul și la solicitarea
profesorului, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență
 utilizarea altor mijloace de înregistrare audio/video (cameră foto, cameră video, reportofon etc.) în
incinta școlii fără avizul conducerii, a profesorilor sau a altor persoane avizate
 să manifeste agresivitate de limbaj sau comportament faţă de colegi, profesori, personal didactic
auxiliar și nedidactic;
 să aducă persoane străine în şcoală fără acordul conducerii școlii și a diriginților;
 pentru tulburarea liniştii şcolii elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului regulament;
 în cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al şcolii, elevul
are obligaţia să anunţe dirigintele sau conducerea şcolii
 la sfârşitul fiecărei ore elevii vor ieşi în pauză în ordine, fără a alerga pe coridoare şi pe scări; în
clasă vor rămâne doar elevii de serviciu, care vor şterge tabla cu buretele umezit şi vor aerisi clasa;
 la sfârşitul orelor de curs elevii îşi vor aduna resturile din bancă, lăsând sala de clasă curată;
 elevii nu au voie să staţioneze în faţa cabinetelor directorului, a sălii profesorale, secretariatului şi a
contabilităţii, cu excepția situațiilor în care au motive bine întemeiate;
 în cadrul orelor de Educaţie fizică elevii au obligația de a purta echipament sportiv adecvat; elevii
scutiţi medical de la ora de educaţie fizică, vor fi prezenţi la ore, vor avea pantofi sport adecvați şi
vor primi de la profesorul de educaţie fizică alte sarcini.
 Elevii pot folosi liftul(ascensorul) doar în cazul unor probleme medicale(certificte cu adeverinte de
la medicul specialist) care afectează deplasarea acestora sau dacă, la solicitarea unui cadru didactic,
transportă materiale didactice.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte :
 Legile statului
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P)

 Regulamentul de Ordine Internă (R.O.I.)
 Statutul elevului
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare prevăzut de Legea 334 din
31.05.2002
 Regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
 Normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor
 Normele de protecţie civilă
 Normele de protecţie a mediului
6. SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR
Sancţiuni stabilite prin Statutul elevilor:
Art.16.
(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale
în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora confrm
prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în
cadrul activităților extrașcolare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) Observaţie individuală;
b) Mustrare scrisă;
c) Retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu;
d) Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învățământ;
e) Preavizul de exmatriculare
f) Exmatriculare
 Toate sancțiunile se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării
acesteia sau ulterior, după caz.
 Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, 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 sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
 Preavizul de exmatriculare se dă elevilor din ciclul superior al liceului, care absentează
nejustificat 20 ore la diferite discipline, sau 15% din totalul orelor la o disciplină,
cumulate pe un an şcolar
 Exmatricularea se aplică elevilor din ciclul superior al liceului care au 40 de absente
nemotivate sau 30% din totalul orelor la o disciplină pe un an şcolar. Constă în
eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care
acesta a fost înscris.
 Sancțiunile, cu excepția exmatriculării, pot fi anulate după o perioadă de 8 săptămâni sau
la sfârșitul semestrului/anului școlar, dacă elevul dă dovadă de un comportament fără
abateri.
 Exmatricularea poate fi:
 Exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ în
acelaşi an de studiu
 Exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ
 Exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de
3-5 ani

7. RECOMPENSE PENTRU ELEVI
Elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
Învăţământ, respectiv Statutul elevilor.

Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din fondurile asociației părinților, a
agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale, etc.
Elevii pot primi următoarele recompense :

Evidenţierea în faţa clasei, și/sau în fața şcolii, sau a Consiliului profesoral;

Burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale;

Premii, diplome, medalii, excursii, tabere;

Absolventul cu cea mai mare medie obţinută în cei 4 ani de liceu va primi Diploma de
Onoare;

Şeful de promoţie va primi un Premiu Special;

Se pot acorda un premii de onoare pentru elevii care, prin rezultatele obţinute, a contribuit
la creşterea prestigiului liceului;

Se pot acorda premii speciale pentru elevii care au avut frecvenţa de 100%, media
generală peste 9,50 şi media 10 la purtare.

Nr.
ABATEREA
Crt
1. Părăsirea incintei liceului

în timpul programului
școlar fără bilet de voie;

săritul gardului; utilizarea
nejustificata a liftului
(ascensorului)
2. Fumatul în incinta

liceului, se include și
țigara electronică

Sancțiuni
Observație
individuală

Observație
individuală

Sancțiuni pentru abateri repetate
(maxim 3)
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă, însoțită de
scăderea notei la purtare cu 1-2
puncte (a 2 a abatere)
Aplicarea prevederilor Legii nr. 15
din 29 ianuarie 2016 privind
modificarea şi completarea Legii
nr. 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului
produselor din tutun de către
persoanele abilitate (a 3 abatere)
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 1 punct
- la 3 abateri/semestru
cumulate

Nerespectarea obligației 
de a purta, prezenta
carnetul de elev şi

însemnul distinctiv
Întârzierea în returnarea 
cărților împrumutate de
la bibliotecă

Observație
individuală

5.

Deteriorarea manualelor
sau a cărților
împrumutate de la
bibliotecă

Achiziționarea unui
nou manual/carte sau
________________________
achitarea
contravalorii
acestuia/acesteia

6.

Copiat la testele de
evaluare

3.

4.

7.

8.




Folosirea telefoanelor 
mobile în timpul
cursurilor fără acordul 
cadrelor didactice, în
scopuri ce nu folosesc
procesului educativ sau
în situații ce nu
reprezintă o urgență
Comportamentul și

atitudinile ostentative,
provocatoare,
agresivitatea în limbaj și
comportament față de
colegi și personalul
școlii, nerespectarea

autorității cadrelor
didactice


Obs

Sistarea dreptului de
a împrumuta pentru
________________________
30 zile

Observație
individual însoțită de
_______________________
trecerea
notei 1 pe lucrare
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
Observație
notei la purtare cu 1-2 puncte
individuală
Consemnarea faptei
în Registrul clasei

Discutarea cazului în Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
cadrul Comisiei de notei la purtare cu 1-2 puncte
combatere
a
violenței în școală /
Observație
individuală
Consemnarea faptei
în Registrul clasei
Consiliere
psihologică

nu se
eliberează
actele de
studii
pentru
elevii care
nu duc la
îndeplinire
sancțiunea

Refuzul respectării

prevederilor RI
10. Comportament indecent,
agresiv care contravine
statutului de elev

(agresivitate verbală,
agresivitate fizică,
palme, pumni, tras de
păr), fără să fie necesare
îngrijiri medicale

11. Furtul de obiecte sau bani

de la colegi, personal
didactic, didactic auxiliar

și nedidactic - în incinta
școlii

9.



12. Modificare în catalog a 
notelor, motivarea
absenţelor, distrugerea 
documentelor școlare
(cataloage, foi matricole,
etc.)

13. Distrugerea
școlii

Observație
individuală
Observație
individuală
Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu 1
punct
Consiliere
psihologică
Anunțarea poliției
Observație
individuală
Returnarea bunului
furat!
Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu 13 puncte
Consiliere
psihologică
Sesizarea organelor
legii
Observație
individuală
Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu 14 puncte
Anunțarea organelor
legii

bunurilor
 Observație
individuală
 Achitarea
contravalorii
bunurilor!



14. Introducerea, deținerea

și/sau
consumul
în
incinta liceului de băuturi

alcoolice


15. Introducerea, deținerea

și/sau
consumul
în
incinta
liceului
a
drogurilor, a substanțelor
etnobotanice

Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 1-2 puncte
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 2-3 puncte în
funcție de gravitatea faptei
Consiliere psihologică
Anunțarea poliției

Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii din clasele
V-X, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte
Exmatriculare fără drept de
înscriere la aceeași unitate pentru
elevii din casele XI-XII
Scăderea notei la purtare cu 4-5
puncte
Anunțarea organelor legii
Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii claselor VX, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte
Exmatriculare fără drept de
înscriere la aceeași unitate (XI-XII)
Scăderea notei la purtare cu
5-6 puncte
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 1-2 puncte
Achitarea contravalorii bunurilor!

Observație
individuală
Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu
2-4 puncte
Consiliere
psihologică

Mutare disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii din clasele
V-X, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte
Exmatriculare fără drept de
reînscriere în aceeași unitate pentru
elevii din clasele XI-XII
Scăderea notei la purtare cu 5-6
puncte

Observație

individuală
Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu 5-

Mutare disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii din clasele
V-X, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte

în cazul în
care
vinovatul
nu
se
cunoaște,
răspunderea
materială
revine
întregii
clase și/sau
dirigintelui

16.

17.

18.

19.

20.

21.

6 puncte

 Anunțarea organelor
legii
 Consiliere psihlogică
Distribuirea în perimetrul
 Anunțarea organelor

școlii a drogurilor, a legii
substanțelor etnobotanice Exmatriculare fără
drept de reînscriere
în aceeași unitate
pentru elevii din
casele XI-XII
Utilizarea telefoanelor, a Observație
mijloacelor de
individuală
înregistrare audio-video  Mustrare
scrisă,
în incinta liceului cu
însoțită de scăderea
scopul fotografierii,
notei la purtare cu 1filmării elevilor,
3 puncte
profesorilor și postarea 
acestora în mass-media
fără acordul acestora cu
scop defăimător
Apariția în tabloide sau  Observație
filme pentru adulți, în
individuală
alte materiale cu caracter Mustrare
scrisă,
obscen distribuite pe
însoțită de scăderea
rețelele de socializare cu notei la purtare cu 3
propriul consimțământ,
puncte
în alte activități care
 Anunțarea organelor
implică și defăimează
legii
imaginea liceului
 Consiliere
psihologică
Introducerea și difuzarea Observație
în liceu a materialelor cu individual
caracter obscen sau
 Mustrare
scrisă,
pornografic, a
însoțită de scăderea
materialelor electorale și notei la purtare cu 1de prozelitism religios
3 puncte
Violența fizică  Discutarea cazului în
comportamentul agresiv
cadrul Comisiei de
în urma căruia sunt
combatere
a
necesare îngrijiri
violenței în școală /
medicale
Observație
individuală
 Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare cu 14 puncte
 Anunțarea poliției
 Consiliere
psihologică
Introducerea în incinta
 Observație
școlii a armelor de orice individuală
tip, petarde, pocnitori,
 Mustrare
scrisă,
spray lacrimogen, spray însoțită de scăderea
paralizant,
fumigene, notei la purtare cu 2dispozitive cu șocuri 4 puncte

Exmatriculare fără drept de
reînscriere în aceeași unitate pentru
elevii din casele XI-XII

Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 4-6 puncte

Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 5-6 puncte
Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii din clasele
V-X, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte
Exmatriculare fără drept de
înscriere la aceeași unitate pentru
elevii din casele XI-XII
Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 4-5 puncte

Mustrare scrisă, însoțită de
scăderea notei la purtare cu 6
puncte
Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de
învățământ pentru elevii din clasele
V-X, însoțită de scăderea notei la
purtare cu 6 puncte
Exmatriculare fără drept de
înscriere la aceeași unitate pentru
elevii din casele XI-XII.

Mustrare scrisă, însoțită de scăderea
notei la purtare cu 5-6 puncte
Anunțarea organelor legii
Consiliere psihologică

electrice,
substanțe
 Anunțarea organelor
chimice periculoase
legii
 Consiliere
psihologică
22. Utilizarea în şcoală a  Mustrare
scrisă,
celor enumerate la
însoțită de scăderea
punctul 20
notei la purtare cu 6
puncte
 Anunțarea organelor
legii
 Consiliere
psihologică







23. Abateri de la punctul 20
care necesită intervenție
medicală, îngrijire
medicală




24

În cazul elevelor
însărcinate

Mustrare scrisă, însoțită de
scăderea notei la purtare la 2
Mutarea disciplinară la o
clasă paralelă din aceeași
unitate de învățământ pentru
elevii din clasele V-X,
însoțită de scăderea notei la
purtare la 2
Exmatriculare fără drept de
înscriere la aceeași unitate
pentru elevii din casele XIXII.
Anunțarea poliției

Mustrare
scrisă,
însoțită de scăderea
notei la purtare la 2
Mutarea disciplinară
la o clasă paralelă
din aceeași unitate
de
învățământ
pentru elevii din
clasele V-X, însoțită
de scăderea notei la
purtare la 2
Exmatriculare fără
drept de înscriere la
aceeași
unitate
pentru elevii din
casele XI-XII.
Anunțarea poliției
Vor fi sprijinite să-și
continue studiile

Art. 147, alin . 3 din ROFUIP prevede că toate sancţiunile se comunică în scris părinţilor,
tutorilor, susţinătorilor legali şi elevului major.
Elevii care se transferă din unitate și absolvenții claselor a VIII a și a XII a vor prezenta
obigatoriu la secretariat fișa de lichidare semnată de bibliotecar, diriginte, în caz contrar nu le vor fi
eliberate actele de studii.
Mustrarea scrisă, se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului; este
propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de
sancțiune, spre validare; se consemnează într-un proces verbal al consiliului clasei și într-un raport
prezentat consiliului profesoral la sfârșitul semestrului.
Mutarea disciplinară se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

CAPITOLUL IV
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC,
DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
4.1. Dispoziții generale
Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic:
o Îndeplinește atribuțiile de serviciu conform fișei postului și schemei orare
o Întârzierile/absentele nemotivate la ore se sancționează conform prezentul ROI, coroborat cu Codul
Muncii și Legea nr.1/2011
o Este obligat să participe la ședințele Consiliului profesoral și la ședințele comisiilor metodice.
Absentele nemotivate la aceste ședințe se sancționează conform legii nr.1/ 2011
o Participă, la solicitarea diriginților, la ședințele cu părinții
o Asigura respectarea normelor de ordine interioară
o Semnează condica de prezență zilnic, precizând titlul corect al lecției, conform planificărilor
calendaristice; orele nesemnate se consideră neefectuate
o În caz de concediu medical, va anunța unitatea din prima zi privind perioada concediului, urmând ca
până la data de 30 a lunii să prezinte certificatul medical compartimentului secretariat
o Învoirile se vor face, în limita a 3 zile, conform procedurii de învoire
o Se interzice trimiterea elevilor din timpul orelor de curs, de către personalul didactic, didactic
auxiliar și nedidactic, pentru rezolvarea unor probleme personale ale acestuia
o Este obligat să prezinte avizul medical eliberat de medical de medicina muncii
o Este obligat să anunțe schimbarea domiciliului, a stării civile, a datelor de identificare la
compartimentul secretariat
o Este obligat să respecte termenele de transmitere a diverselor situații
o Este obligat să respecte procedurile operaționale ale unității
o Este obligat să aibă un comportament de înaltă ținută morală și profesională, atât în unitatea noastră
școlară cât și în afara ei pentru a menține prestigiul și tradiția școlii.
o Trebuie să respecte Codul de Conduită și să manifeste respect reciproc pentru soluționarea sarcinilor
profesionale menționate în Planul Managerial și în Fișa Postului.
o Consumul băuturilor alcoolice, fumatul și consumul de droguri este interzis în incinta și în curtea
școlii.
Compartimentul secretariat deservește celor două domenii: resurse umane, elevi.
Serviciul contabilitate, administrație și compartimentul secretariat se subordonează directorului și
atribuțiile personalului angajat sunt prevăzute în fișa postului.
Bibliotecarul, laborantul și informaticianul se subordonează directorului, colaborează cu
personalul didactic de specialitate și îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute în fișa postului.
Cererile sau reclamațiile individuale ale salariaților se depun la compartimentul secretariatresurse umane și se soluționează conform legislației în vigoare.
Abaterile disciplinare ale personalului didactic se sanctioneaza conform Legii nr 1/ 2011.
Abaterile disciplinare ale personalului nedidactic se sanctioneaza conform Legii nr. 53/2003
privind Codul Muncii.
Programul personalului didactic auxiliar este următorul:
- Secretar șef, Secretar: 7.30-16.00(luni-joi) și 7.30-14.00(vineri)
- Administrator de patrimoniu: 7.30-16.00(luni-joi) și 7.30-14.00(vineri)
- Analist programator(informatician): 8.00-16.00
- Bibliotecar: 8.00 – 16.00
- Contabil Șef, Contabil: 7.30-16.00(luni-joi) și 7.30-14.00(vineri)
- Laborant: 8.00-16.00
Programul personalului nedidactic este următorul:
- Stabilit de către administratorul de patrimoniu conform graficului lunar

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale personalului
Salariatul are, în principal următoarele drepturi:
a dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
o) Dreptul la iniţiativă profesională care constă în:
- conceperea activităţii profesionale și realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de
învăţământ, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
- utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
- punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.
Personalul didactic are dreptul sa participe la viaţa socială și publică, în beneficiul propriu, în
interesul învăţământului.
p) Personalul didactic are dreptul sa facă parte din asociaţii si organizaţii sindicale, profesionale
și culturale, naţionale si internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
q) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar si poate
întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul
învăţământului si demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi.
Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
 Obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul
activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie
 Obligaţia de a avea o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le
transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil
 Obligaţia de a manifesta respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii/reprezentanţii
legali
 Obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;
 Obligaţia de a respecta disciplina muncii
 Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă
 Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu
 Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură
cu munca sa
 Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate
 Obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 Alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
 Personalul din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia
 Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi
agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor
 Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la

părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează
conform legislației în vigoare.
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
 Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii
 Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii
 Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor
 Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu
 Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern
 să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă

Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi din contractele individuale de muncă

Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii

Să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa
deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii

Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările
prevăzute de lege

Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului

Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor

Pe baza analizei de nevoi, să stabilească obiectivele si formarea continua, inclusiv prin
conversie profesională, pentru angajaţii proprii.

Să realizeze anual evaluarea activităţii personalului
Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile
Abaterea disciplinară
Sancţiuni aplicabile
Consum de alcool, droguri sau Observație scrisă – la prima
alte substanțe interzise în abatere
timpul programului
Avertisment – la a 2-a abatere
Diminuarea salariului de baza,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - a 3-a abatere
Desfacerea disciplinară a
contractului individual de
muncă – mai mult de 4 abateri
Realizarea
defectuoasă
/ Observație individuală – 2
neîndeplinirea sarcinilor de abateri
serviciu,
conform
fișei Avertismentul scris, respectiv
postului
excluderea din comisia
/comisiile de lucru aferente – a
3-a abatere;

Procedura disciplinară
Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea

Diminuarea salariului de baza,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - a 4-a abatere
Retrogradarea din funcţie, cu
acordarea salariului
corespunzător funcţiei în care
s-a dispus retrogradarea pentru
o durată ce nu poate depăşi 60
de zile – a 5-a abatere
Desfacerea disciplinară a
contractului individual de
muncă – mai mult de 5 abateri
Utilizarea bunurilor şcolii în Printr-o notă de constatare şi
interes personal
evaluare a pagubei se va
recupera
contravaloarea
acesteia, prin acordul părţilor,
într-un termen care nu va
putea fi mai mic de 30 de zile
de la data comunicării.
Când paguba a fost produsă de
mai mulţi salariaţi, cuantumul
răspunderii
fiecăruia
se
stabileşte în raport cu măsura
în care a contribuit la
producerea ei.
În cazul în care nu se pot
recupera
pagubele,
se
diminuează salariul de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni;
Intârzieri la locul de muncă
Observaţie individuală – 1
abatere
Avertisment scris – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de baza,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioadă de
1-6 luni;-a 4-a abatere
Desfacerea disciplinară a
contractului individual de
muncă. – mai mult de 5 abateri
Absenţe nemotivate
Observație individuală și
consemnarea în condica de
prezență, sistarea drepturilor
salariale
pentru
ora/orele
neefectuate -1 abatere
Avertisment scris și
consemnarea în condica de
prezență, sistarea drepturilor
salariale pentru ora/orele

1/2011

Valoarea se va stabili de
Comisia de disciplină, în
colaborare cu un specialist al
şcolii şi serviciul contabilitate

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Nerespectarea obligaţiei de a
avea o ţinută morală, demnă,
vestimentaţie decentă şi
comportament responsabil

Nerespectarea şi neaplicarea
R.I., ROFUIP, Legea educației
naționale 1/2011

Nerespectarea
confidenţialităţii

Nerespectarea prevederii de a
nu-i agresa fizic şi verbal pe
elevi

neefectuate – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare și de control, cu
pana la 15%, pe o perioadă de
1-6 luni – a 4-a abatere
Desfacerea disciplinară a
contractului individual de
muncă – mai mult de 4 abateri
Observaţie individuală – 1
abatere
Avertisment scris – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - mai mult de 4
abateri
Observaţie individuală – 1
abatere
Avertisment scris – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - mai mult de 4
abateri
Observaţie individuală – 1
abatere
Avertisment scris – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - mai mult de 4
abateri
Observaţie individuală – 1
abatere
Avertisment scris – 2-3 abateri
Diminuarea salariului de bază,
cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de
îndrumare si de control, cu
pana la 15%, pe o perioada de
1-6 luni; - mai mult de 4
abateri

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Conform procedurii privind
abaterile
disciplinare
ale
personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Conform Codului muncii
Conform art. 280 din Legea
1/2011

Obs. Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca
prevederile prezentului regulament şi fişa postului (de. Ex. fumatul în unitate, violenţa prin limbaj,
hărţuire sexuală, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor), precum şi cele care afectează în orice mod
procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia.

Proceduri și reguli specifice
a)

Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului

Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de Administraţie. În funcţie
de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de cercetare disciplinară a personalului,
respectiv Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, pentru stabilirea
adevărului.
Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării acesteia, consemnata în condica de inspecţii sau la registratura generala a unităţii de
învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenta faptelor
pentru care a fost cercetata.
b)
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei
forme deîncălcare a demnităţii
În cadrul şcolii relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi, salariaţi, elevi
şi angajator.
Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
c) Reguli privind procedura disciplinară
Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri
disciplinare numită de Consiliul Profesoral la începutul anului şcolar, respectându-se prevederile din
Codul muncii.
d) Criterii şi proceduri pentru acordarea calificativelor anuale şi gradaţiilor de merit
Criteriile de evaluare a personalului didactic sunt cele cuprinse în anexa la OMECI nr.4595/2009
(anexa 4 la ROI) respectiv pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic OMECTS nr. 3860/2011.
Calificativele anuale se vor acorda conform fişei de evaluare.
Gradaţiile de merit se vor acorda conform metodologiilor aprobate anual de MEN, pe baza fişelor
elaborate în acord cu prevederile ISJ.
Securitatea obiectivului
Asigurarea securității si siguranței elevilor si personalului în perimetrul unității școlare se face
conform Procedurii operaționale.
Accesul persoanelor si autovehiculelor în incinta școlii se face numai prin locurile special
destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si ieșirea din
unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparțin unității de învățământ, Inspectoratului
Școlar Județean, Ministerului Educației Naționale, Salvării, Pompierilor, Poliției, salubrizării sau
Jandarmeriei, celor care asigura intervenția operativă pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor
interioare (electrice, gaz, apa, telefonie, etc.) sau celor care aprovizionează unitatea. In caz de intervenție
sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face mențiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor
autovehicule (ora, marca, număr de înmatriculare, durata staționării, scopul) și pentru identificarea
conducătorului auto.
Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin intrările stabilite, securizate/păzite
corespunzător. Accesul elevilor unităţii de învăţământ va fi permis pe baza carnetului de elev și/sau
semnelor distinctive adoptate de unitatea şcolară. Ieșirea elevilor din scoală în timpul programului sau
în pauze este strict interzisă, cu excepția situațiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieși numai
după ce diriginții au obținut de la părintele elevului consimțământul telefonic, și au avizat Biletul de
voie, respectiv cazurile prevăzute de către Statutul elevilor, referitor la elevii majori.
Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de
invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru

invitati/vizitatori se pastreaza si se elibereaza la punctul de control in momentul intrarii, dupa efectuarea
procedurilor de verificare, inregistrare si control al persoanelor de catre personalul care asigura paza
unitatii. Persoanele care au primit ecusonul au obligatia purtarii acestuia la vedere, pe perioada ramanerii
in unitatea scolara si restituirii acestuia la punctul de control, in momentul parasirii unitatii. Personalul
de monitorizare si control cum ar fi : inspectori scolari, inspectori de specialitate, inspectori generali,
ministru etc. se legitimează, se consemnează în registru, dar nu li se opreste CI si nici nu primesc
legitimatie de vizitatori.
Paza si controlul accesului in unitatile de invatamant preuniversitar se realizeaza cu personal
specializat si autorizat, in baza planului de paza propriu.
Personalul de paza are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a personelor straine unitatii de
invatamant preuniversitar care intra in incinta acesotra si de a consemna in registrul ce se pastreaza
permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea si scopul vizitei.
Este interzis accesul in institutie a personelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor
turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De
asemenea, se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, cu arme sau obiecte contondente, cu
substante toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, cu publicatii avand
caracter obscen sau instigator, precum si cu stupefiante sau bauturi alcoolice. Se interzice totodata
comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a unitatilor de invatamant
preuniversitar.
Personalul de paza, profesorii de serviciu si elevii de serviciu au obligatia sa supravegheze
comportarea vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau
abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.
In situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor intruniri cu caracter comemorativ,
educativ, cultural, sportiv etc. prevazute a se desfasura in incinta unitatilor scolare, organizatorii
activitatilor vor asigura intocmirea si transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu
persoanele invitate sa participe la aceste manifestari, in baza carora se va permite accesul, dupa
efectuarea identitatii persoanelor nominalizate.
Conducerea scolii va informa organele de politie si jandarmeria, la telefon 112 despre producerea
sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica precum si despre prezenta
nejustificata a unor persoane in școală sau in imediata apropiere a acesteia in vederea dispunerii
masurilor legale necesare restabilirii ordinii, potrivit planurilor de masuri adoptate la nivelul acestor
institutii conform dispozitiilor Ordinului comun MAP nr. 4703. MAI nr. 349 si MECTS nr. 5016 din
20.11.2002.
Personalul de paza este obligat sa cunoască si să respecte indatoririle ce-i revin, conform fisei
postului, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor
incredintate.

CAPITOLUL V
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU PĂRINŢI
 Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea
realizării obiectivelor educaţionale.
 Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele
pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
 Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa
şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
Comitetul de părinţi al clasei
 Comitetul de părinţi al clasei, compus din preşedinte, casier şi unul sau doi membrii, se alege în
fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează
şedinţa.
 Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30
zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
 Dirigintele clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la
încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot
convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
 Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a
părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în Consiliul
clasei.
 Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea
colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.
Atribuţii:
a) ajută diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de
vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
g) încheie cu şcoala un acord de parteneriat
h) sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de
integrare socială a absolvenţilor
i) sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice
cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor.
Consiliul reprezentativ al părinţilor
 Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor
de părinţi ai fiecărei clase.
 Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică,
conform reglementărilor în vigoare.
 Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul
regulament de ordine interioară.
Atribuţii:
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a
absolvenţilor;

c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia şcolii;
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la
nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în
plan local;
f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
abandonului şcolar;
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor
în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe
teme educaţionale;
j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor
care au nevoie de ocrotire;
k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în
cantine.
 Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare
extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice
sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor.
 Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
 Fondurile colectate în condiţiile mai sus menţionate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor
părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. Consiliul de Administraţie se obligă în cazul apariţiei unor acte normative referitoare la
activitatea şcolară să aducă modificările cuvenite prezentului regulament.
2. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2016/2017 şi se aplică alături de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar, de
ordinele şi precizările venite de la I.S.J. şi Minister.
3. Pe data intrării in vigoare a prezentului regulament se abroga R. I. din anul şcolar 2015/2016.
4. Prezentul REGULAMENT INTERN va fi adus la cunoştinţă astfel :
- personalului didactic în Consiliul Profesoral prin semnarea procesului-verbal de luare la
cunoştinţă;
- personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin semnarea procesului-verbal de luare la
cunoştinţă într-o şedinţă;
- elevilor prin prelucrare la ora de dirigenţie de către diriginţi şi prin semnarea procesuluiverbal de luare la cunoştinţă;
- părinţilor prin prelucrare la prima şedinţă cu părinţii şi prin semnarea procesului-verbal de
luare la cunoştinţă;
- prin afişare la avizierul din Sala profesorală.

ANEXA 1
Componenţa Consiliului Profesoral

Nr crt
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Numele şi prenumele
Obreja Elena
Haitonic Marta
Vaida Adriana
Marchis Ramona
Bob Axinte
Vancia Loredana Esmeralda
Vladu Ionelia
Iosip Lucian
Oprescu Bianca
Groşan Gabriela
Vaida Simona
Pop Mihaela
Deak Eniko
Gavrea Călina
Orban Veronika
Farcas Daniela
Magdas Camelia
Galdean Alina
Jecan Eugen
Dragos Corina
Fodor Zoltan
Tomsa Gelu
Pintea Adrian Doru
Hozai Silvia
Szalantai Robert
Vadan Cosmina
Păştină Szabo Gyongy
Bacila Livia
Suciu Cristina
Szasz Eniko
Bacilă Romul
Titieni Victoria
Gozner Karoly
Pintea Monica
Rusu Delia Maria
Prundus Monica
Seria Lăcrămioara
Barabasi Iulia
Hatfaludy Agneta
Moldovan Horaţiu
Mureşan Emilia
Vesa Nicolae
Pavai Eugen
Balint Gabriela
Handrea Livia
Savrărăşan Gelu
Mureşan Teodora
Man Ana
Pintican Beniamin

Disciplina predată
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română
Limba franceză
Limba franceză
Limba franceză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză
Limba engleză/Limba germană
Limba maghiară
Limba latină
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Informatică
Informatică(dir.adj.)
Informatică
Informatică
Informatică/TIC
Tehnologie
Chimie
Chimie
Chimie
Fizică
Fizică
Fizică
Fizică
Fizică
Biologie
Biologie
Biologie
Geografie
Istorie
Psihologie(director)
Ştiinţe sociale
Ştiinţe sociale
Religie
Religie
Religie
Religie
Geografie
Geografie

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Toma Alexandrina
Szilaghyi Tibor
Lază Anca Simona
Bojor Horaţiu
Riti Attila
Antoneac Mihaela
Sabadîș Eugenia

Educatie antreprenoriala
Educaţie fizică
Educaţie fizică
Educaţie muzicală
istorie
Religie
Religie

ANEXA 2
COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NUMELE ŞI
PRENUMELE
Mureşan Emilia
Pintea Adrian Doru

FUNCŢIA

REPREZENTARE

TELEFON

Preşedinte
Membru

0740167993
0745650040

Moldovan Horaţiu

Membru

Jecan Eugen

Membru

Vancia Loredana
Esmeralda
Vesa Nicolae

Membru

Szasz Eniko

Membru

Bogdan Adrian

Membru

Kovrig Anamaria

Membru

Boian Laura

Membru

Giurgiu Gheorghe

Membru

Albinetz Constantin

Membru

Haranghus Cristian

Membru

Vaida Adela
Carmen

Membru

Director CNAM
Director adjunct
CNAM
Reprezentant
profesori
Reprezentant
profesori
Reprezentant
profesori
Reprezentant
profesori
Reprezentant
profesori
Reprezentantul
primarului
Reprezentantul
Consilul Local
Reprezentantul
Consilul Local
Reprezentantul
Consilul Local
Reprezentantul
parinţilor
Reprezentantul
elevilor
Reprezentantul
sindicatului

Membru

0724390590
0745831664
0722313591
0744632693
0787800697
0722155241
0723061293
0764638588
0755018700
0728210508

0764332858

ANEXA 3
Componenţă comisii metodice
Limbă și comunicare – responsabil Marchis Ramona
Subcomisia Limba și literatura română, responsabil Marchis Ramona
Membrii:
Haitonic Marta
Vaida Adriana
Marchis Ramona
Bob Axinte
subcomisia Limbi moderne, responsabil Vancia Loredana Esmeralda
Membrii:
Vladu Ionelia
Oprescu Bianca
Groşan Gabriela
Vaida Simona
Pop Mihaela
Gavrea Călina
Iosip Lucian
Orban Veronika
Farcas Daniela
Deak Eniko
Matematică responsabil Magdas Camelia
Membrii:
Galdean Alina
Jecan Eugen
Dragos Corina
Fodor Zoltan
Informatică ş tehnologii - responsabil Tomsa Gelu
Membrii:
Pintea Adrian Doru
Hozai Silvia
Szalantai Robert
Vadan Cosmina
Păştină Szabo Gyongy
Științe responsabil Bacila Livia
Membrii:
Bacilă Romul
Gozner Karoly
Pintea Monica
Prundus Monica
Seria Lăcrămioara
Rusu Delia Maria
Suciu Cristina
Szasz Eniko
Titieni Victoria
Om și societate responsabil Moldovan Horaţiu
Membrii:
Mureşan Emilia
Balint Gabriela
Handrea Livia
Man Ana
Pavai Eugen

Toma Alexandrina
Pintican Beniamin
Savărăşan Gelu
Mureșanu Teodora
Vesa Nicolae
Arte şi sport responsabil Silaghi Tiberiu
Membrii:
Bojor Horaţiu
Lazăr Anca Simona

ANEXA 4
COMPONENȚA CONSILIULUI ELEVILOR

Nr crt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Numele si prenumele
Harangus Cristian
Gherghely Konrad
Tentea Loredana
Biriş Diana
Domsa Anda
Cocis Liviu
Buzgău Patrik
Toderean Bogdan
Rusu Ilinca
Pop Ana Maria
Szatmari Izabella
Runcan Marco

Functia
presedinte
vicepresedinte
secretar
reprezentat clasa
avocatul elevilor
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa

13)
14)
15)
16)
17)

Coroian Tudor
Cristoreanu Anda
Todorut Andrei
Vass Mark
Cimpean Darius

reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa
reprezentat clasa

