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Anexa 2 
 
 
 

PROCEDURI 
 
 
 
 

I). PROCEDURA DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 
 
 

1. SCOP 
Procedura se aplică  pentru : 
- Asigurarea securităţii şi integrităţii elevilor pe timpul pauzelor 
- Monitorizarea activităţilor elevilor în timpul pauzelor 
- Asigurarea prezenţei unui cadru didactic în toate locurile unde se deplasează / se află elevii 
în timpul pauzelor 
- Respectarea regulamentului şcolar şi de ordine interioară 
- Supravegherea activităţilor desfăşurate de elevi 
- Prevenirea actelor de indisciplină / violenţă ce pot izbucni în pauză 
- Asigurarea unui climat pozitiv de siguranţă şi de muncă 
 
2.  TERMENI FOLOSIŢI 
2.1 GLOSAR 
Abreviere Descriere 
c.d. Cadru didactic 
c.d.s.s. Cadru didactic de serviciu pe sector 
d.b.ş. Distrugerea bunurilor şcolii 
a.i. Act de indisciplină 
2.2   OBIECTUL 
a) Coridoarele din corpurile de clădire A, B, C şi D 
b) Curtea mică 
c) Curtea mare 
d) Sala profesorală 
e) Asigurarea cataloagelor la sfârşitul orelor de curs 
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3.  CONDIŢII / RESPONSABILITĂŢI 
I.   Procedura intră în vigoare după ce a fost validată în consiliul profesoral şi avizată de 
conducătorul unităţii şcolare.  Comisia de întocmire a procedurii pentru serviciul pe şcoală 
pentru c.d. 
Membrii:  Florea Aristide, Neacșu Cristinela 
 
Procedura de serviciu pe şcoală 
II. CADRE DIDACTICE 
- Coordonatorul serviciului pe şcoală întocmeşte planificarea pe sectoare în urma consultării 
fiecărui c.d., care ia la cunoştinţă sectorul şi ziua în care este de serviciu: fiecare c.d. va fi de 
serviciu într-un anumit sector şi o zi; va fi planificat c.d.s. de rezervă în cazul în care c.d.s. 
planificat iniţial  lipseşte. 
-Cadrul didactic de serviciu îşi desfăşoară activitatea între orele 7,45 – 15,00. 
-Planificarea c.d.s. pentru a), b), c), d) şi e) este afişată în sala profesorală din corpurile A şi B 
-Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în corpurile A şi B vor fi prezente pe timpul 
pauzei în sectorul de care răspund şi au următoarele sarcini:  

- să nu permită elevilor să alerge pe coridoare; 
- să interzică fumatul în grupurile sanitare; 
- să intervină în situaţii care au caracter violent; 
- să ia măsuri imediate în situaţii deosebite; 

 - C.d.s. are datoria să se deplaseze pe timpul pauzei printre elevi pentru a putea observa toată  
curtea; 
  - Cataloagele din corpul B și A sunt monitorizate de angajații compartimentului secretariat; 
- C.d.s. are obligaţia să noteze toate neregulile constatate în caietul destinat acestui scop  
Comisia de întocmire a procedurii pentru serviciul pe şcoală pentru c.d. 
III. PAŞII PROCEDURII 
- Dir. Adj. împreună cu coordonatorul serviciului pe şcoală stabilesc c.d.s. pe zile şi sectoare 
- Coordonatorul serviciului pe şcoală realizează planificarea pe sectoare în urma consultării 
fiecărui c.d., care ia la cunoştinţă sectorul şi ziua în care este de serviciu; 
- Coordonatorul serviciului pe şcoală întocmeşte tabele nominale pentru semnătura de luare la 
cunoştinţă a sarcinilor de serviciu pe şcoală 
- C.d.s. iese punctual de la ora de curs încât să ajungă imediat ce a sunat la sectorul său 
- C.d.s. este obligat să consulte programarea afişată pentru a lua la cunoştinţă sarcinile pe care 
le au în sectorul unde a fost repartizat şi semnează pentru aceasta. 
- C.d.s. are obligaţia să noteze toate neregulile constatate în registrul destinat acestui scop şi 
să semneze procesul verbal de predare a serviciului pe şcoală  
- C.d.s. are obligaţia să noteze toate neregulile constatate în registrul destinat acestui scop 
- C.d.s. la cataloage are obligaţia la sfârşitul programului să închidă cataloagele, verificând în 
prealabil că sunt toate la locul lor. În caz contrar trebuie să consemneze exact lipsa fiecărui 
catalog în registrul de procese verbale şi anunţă conducerea şcolii despre aceasta. 
IV. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
- Legislaţia: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar/2005 
 - Regulament de ordine interioară  
- Statutul cadrelor didactice 1998 
- Legea 35/  2007 
- Fişa postului 
- Programul de activitate din Planul managerial al unităţii şcolare 
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V. MONITORIZARE 
Membrii Consiliul de Administraţie vor monitoriza modul de desfăşurare a serviciului 
conform planificării afişate pe panoul serviciului pe şcoală. 
Directorul urmăreşte permanent registrul de procese verbale întocmite de profesorii de 
serviciu. 
CDS vor semna de luare la cunoştinţă ziua când sunt programaţi a efectua serviciul pe şcoală. 
 
 

II). PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 
A PERSOANELOR STRĂINE 

 
SCOP :  
Stabilirea metodologiei privind  accesul persoanelor străine în incinta şcolii.  
ARIA DE CUPRINDERE : 
Procedura se aplică persoanelor străine.  
RESPONSABILI: 
Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu.  
PROCEDURA : 
1. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală.  
2. Toate persoanele din afara unităţii care intra în şcoală vor fi legitimate de personalul de 
pază – care  înregistrează datele din B.I/C.I  în registrul special de intrare-ieşire în/din unitate, 
ora intrării, motivul vizitei și compartimentul/persoana la care dorește să meargă.  
3. B.I./C.I. vor rămâne la portar pe întreaga durată a vizitei, urmând să fie recuperate la ieşirea 
din unitatea şcolară.  
4. Personalul de pază  răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în 
incinta şcolii.  
5. Persoanele străine se legitimează în incinta şcolii cu ecusonul „Vizitator”.  
6. Personalul de monitorizare și control cum ar fi: inspectori școlari, inspectori de specialitate, 
inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în registru, dar nu li se 
oprește C.I. și nici  nu primesc legitimație de vizitatori.  
7. La părăsirea şcolii, în acelaşi registru, personalul de pază completează data ieşirii din 
unitatea şcolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator.  
8. În cazul în care persoanele străine pătrund în școală fără a se legitima și a fi înregistrate în 
registrul de intrări-ieșiri de la poartă, directorul unității/profesorul de serviciu va solicita 
intervenția poliției și aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului 
persoanelor străine în instituțiile publice.  
9. Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 
celor turbulente.    
Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii.  
 

2. PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 
A ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE, PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

ȘI A PERSONALULUI NEDIDACTIC 
SCOP :  
Stabilirea metodologiei privind  accesul persoanelor  în incinta şcolii.  
ARIA DE CUPRINDERE : 
Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic.  
RESPONSABILI: 
Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu.  
PROCEDURA : 
1. Accesul tuturor persoanelor  se va face doar pe intrarea principală.  
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2. Elevii pot intra  în unitatea școlară  numai dacă poartă legitimaţia școlii;  
3. Elevii care nu deţin legitimaţia sunt reținuți la poartă de către paznicul de serviciu. Accesul 
acestora în școală se face numai după ce  profesorul de serviciu/elevul de serviciu  a notat 
numele acestora, clasa din care fac parte și numele dirigintelui într-un registru special.  
4. Ieșirea elevilor din școală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu 
excepția situațiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieși numai după ce au obținut de 
la profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registrul special motivul 
învoirii, iar elevul va semna.   
5. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic se face pe baza 
legitimației  de serviciu.  
6. Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, a personalului și a bunurilor aflate în 
dotarea școlii, cât și pentru preîntâmpinarea violenței în unitatea de învățământ, activitatea în 
școală este monitorizată video permanent.  
7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date și legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.  
8. Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte obligațiile ce îi revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza și integritatea școlii, a bunurilor și valorilor încredințate, precum și 
pentru asigurarea ordinii și securității persoanelor în incinta unității de învățământ.            
 
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
- Legislaţia: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar/2005 
 - Regulament de ordine interioară  
- Statutul cadrelor didactice 1998 
- Legea 35/  2007 
- Fişa postului 
- Programul de activitate din Planul managerial al unităţii şcolare 
             
Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii.     
 
 
 

III). PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA PAZEI ÎN ŞCOALĂ 
 
 

SCOP :  
 

Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și  mijloace specifice, în scopul 
asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și  valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care 
lezează dreptul de  proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării 
persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau 
sănătatea.     
 
ARIA DE CUPRINDERE : 
Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic, 
potrivit planului de pază efectuat în colaborare cu Jandarmeria.  
RESPONSABILI: 
Personalul calificat desemnat de Organele de jandarmerie.  
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PROCEDURA : 
Atribuţiile personalului de pază:  
- Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, 
fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi a persoanelor; 
- Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură infracţională; 
- Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 
dispoziţiile în termen; 
- Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit 
infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne 
stabilite prin reglementările proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să 
predea poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau a altor fapte 
ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal 
pentru luarea acestor măsuri; 
- Să înştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii, despre producerea oricărui 
eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 
- În caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi 
a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;  
- Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în 
caz de dezastre; 
- Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul  unităţii şi să-
şi dea concursul  pentru  îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea 
infractorilor; 
- Să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 
asemenea date şi informaţii;  
- Să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu 
care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; 
- Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de 
băuturi în timpul serviciului;  
- Să nu absenteze fără motive temeinice şi să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre 
aceasta;  
- Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 
respectuos în raporturile de serviciu; 

Atribuţiile  conducătorului unităţii 

Conducătorul   unităţii are următoarele obligaţii:  
- răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor şi valorilor şi persoanelor; 
- asigură pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu profil moral 
corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi; 
- ia măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în care acesta îşi 
execută atribuţiile de serviciu; 
- asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, 
precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice 
de legătură, de pază şi de alarmare împotriva efracţiei; 
- asigură echiparea personalului de pază cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii 
-încheie contracte de servicii în domeniul pazei, pentru instalarea sistemelor de alarmă 
împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele cărora li s-a acordat licenţa, după caz 
de către Inspectoratul General de Poliţie; 
-stabileşte reguli privind accesul şi circulaţia în obiectivul păzit; 
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DOCUMENTE DE REFERINŢA 
 
- Legislaţia: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar/2005 
 - Regulament de ordine interioară  
- Statutul cadrelor didactice 1998 
- Legea 35/  2007 
- Fişa postului 
- Programul de activitate din Planul managerial al unităţii şcolare 
- Legea  nr. 35 din  2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
 
Notă 
Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte obligațiile ce îi revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza și integritatea școlii, a bunurilor și valorilor încredințate, precum și 
pentru asigurarea ordinii și securității persoanelor în incinta unității de învățământ.                        
Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii.     
 
            
 
 

  Director, 
     prof. Ileana Daniela MOCULESCU 
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CAPITOLUL I 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INTERNATULUI ȘCOLAR 

 
    Art. 1 Internatele școlare se organizează și funcționează în baza Legii Învățământului, a 
hotărârilor de guvern, a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice.  
    Art. 2 Internatul școlar se poate înființa și funcționa cu minimum 40 de elevi, în mod 
excepțional un internat școlar se poate înființa cu un număr mai mic de elevi, dar nu mai puțin 
de 20 și numai în localitățile în care funcționează un singur internat. 
    Art. 3 În internatul școlar sunt cazați de regulă elevi ai Liceului “Traian Vuia”, care au 
domiciliul în afara localității în care este situată școala, orfanii, cei proveniți din plasament 
familial și asistații caselor în limita locurilor disponibile.  
    Art. 4 Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din reprezentantul 
conducerii școlii, director cu probleme educative în calitate de președinte și pedagogul școlar. 
Solicitările de primire în internat se fac, în scris, la secretariatul școlii. Repartizarea elevilor în 
internat, pe etaje și camere se face diferențiat pentru băieți și fete, pe cicluri de învățământ și 
clase. 
    Art. 5 Consiliul de conducere al școlii împreună cu comitetul de internat și personalul 
medico-sanitar vor stabili, semestrial, programul în cadrul unei zile și programul de activități 
pentru elevii interni. Personalul didactic auxiliar format din 1 pedagog și 2 supraveghetori de 
noapte,  funcționează astfel: 
         pedagog între orele 1330-2130 
    supraveghetor etaj fete 2200- 600 
          supraveghetor etaj băieți 2130-530 
 
 Internatul se închide în fiecare zi de vineri la orele 1600. În ziua de sâmbătă internatul 
este închis, elevii revenind în internat în ziua de duminică începând cu orele 1600.  
  Art. 6 Activitățile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecțiilor, activități administrativ 
gospodărești, servirea mesei, activități vizând formarea și dezvoltarea de interese ale elevilor, 
de educație igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ține seama de particularitățile 
de vârstă ale elevilor și de orarul școlii, asigurându-se zilnic 8 ore de somn pentru elevi, în 
intervalul 2230-0630. 
    Art. 7 La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosință camera, cu întregul 
inventar și lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse și obligațiile 
elevului și ale administrației. Elevii au obligația ca la sfârșitul fiecărui semestru să predea 
camera conform procesului verbal de primire. 
    Art. 8 Organizarea și desfășurarea programului zilnic și a activităților educaționale și 
social-gospodărești din internat se fac sub supravegherea pedagogului școlar și cu sprijinul 
cadrelor didactice. 
    Art. 9 Coordonarea activității internatului școlar revine directorului adjunct prof. Ion Gugu. 
  

CAPITOLUL II 
COMITETUL DE INTERNAT – ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII 

 
   Art. 10 La nivelul internatului funcționează un comitet format din 5 elevi, ales de adunarea 
generală a elevilor interni format din:  președintele comitetului de internat, responsabil etajul I 
fete, responsabil etajul 2 băieți și 2 membrii responsabili cu coordonarea activităților din 
cămin. 
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   Art. 11 Comitetul de internat conlucrează în activitatea sa cu reprezentantul conducerii 
școlii, pedagogul școlar și administratorul de patrimoniu. 
   Art. 12 Comitetul de internat se întrunește ori de câte ori este nevoie dar cel puțin o dată pe 
lună. 
   Art 13 Comitetul de internat are următoarele atribuții:  

1. Împreună cu conducerea școlii asigură buna funcționare a internatului.  
2. Elaborează cu sprijinul conducerii școlii, a pedagogului școlar, programul activităților 

educative și administrativ-gospodărești pentru elevii interni. 
3. Asigură menținerea ordinii și disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din 

dotarea internatului, cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor 
regulamentului internatelor școlare și  a altor acte normative care reglementează vârsta 
școlară. 

4. Sprijină administrația și pedagogul școlar în repartizarea elevilor în internat și pe camere. 
5. Stabilește și urmărește împreună cu administratorul și pedagogul școlar realizarea 

activităților administrativ-gospodărești. 
6. Se interesează de preocupările profesionale și extrașcolare ale elevilor de particularitățile 

lor comportamentale, intervenind operativ și eficient în sprijinul acestora. 
7. În funcție de programul școlar, comitetul de cămin organizează activități recreativ-

distractive, sportiv-turistice, cultural-artistice, pentru elevii interni în afara orelor de curs. 
8. Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar și materiale 

necesesare pentru efectuarea activităților gospodărești și desfășurarea activităților 
educative. 

9. Antrenează elevii în acțiuni de înfrumusețare a internatului, de amenajare și întreținere a 
spațiilor verzi, a spațiilor destinate activităților cultural-sportive și recreativ-distractive. 

10. Desemnează împreună cu pedagogul, elevii care efectuează zilnic serviciul de ordine pe 
internat și serviciul cantină, conform graficului de serviciu. 

11. Organizează împreună cu personalul medico-sanitar și pedagogul școlar activități de 
educație igienico-sanitară. 

12. Recuperarea pagubelor din cămin și cantină se face de către comitetul de cămin 
împreună cu pedagogul și administratorul. 

13. Sesizează conducerea școlii cu privire la abaterile elevilor interni. 
14. Asigură efectuarea de către elevii interni, înaintea plecării în fiecare vacanță, a curățeniei 

generale în cameră, holuri, săli de lectură. 
 

CAPITOLUL III 
DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE ELEVILOR INTERNI 

 
   Art. 14 Elevii interni au dreptul: 

 să folosească în mod gratuit baza materială și culturală a internatului 
 să beneficieze de asistență medicală 
 să servească masa la cantina internatului 
 să folosească spațiul de studiu 
 să aibă acces la bibliotecă 
 să aleagă și să fie aleși în comitetul de internat 
 să participe la serbările, discotecile și alte activități organizate în internat, precum și la 

vizionarea organizată de școală a spectacolelor de teatru, muzică ușoară și la alte 
manifestări culturale, recreativ-distractive și sportiv-turistice.  

   Art. 15 Elevii interni au următoarele îndatoriri:  
 să respecte programul cadru al internatului 
 să aibă o ținută și o comportare corespunzătoare 



11 
 

 să folosească în mod corespunzător bunurile de inventar, instalațiile electrice și 
sanitare, precum și celelalte bunuri puse la dispoziție 

 să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de internat 
 să respecte regulile igienico-sanitare 
 să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în camerele de locuit, în spațiile comune și din 

jurul internatului 
 să achite lunar contravaloarea meselor servite la cantină și regia de cămin 
 să predea și să preia lenjeria de pat, pe care o are în folosință de la spălat 
 să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu în legătură cu orice plecare din 

internat 
 să-și efectueze zilnic toaleta de dimineață 
 să-și pună viza de flotant în actul de identitate 
 să aibă o atitudine cuvincioasă față de profesori, părinți, colegi, pedagog, 

supraveghetori de noapte 
 să facă curățenie generală în cameră și să restituie integral și în stare corespunzătoare 

bunurile primite pe inventar, la plecarea în vacanță  
 să facă de serviciu pe internat 
 să participe la meditațiile organizate zilnic 
 să respecte orele de studiu și de pregătire a temelor pentru a doua zi 
 să respecte normele de prevenire a incendiilor. 

   Art. 16 Elevilor interni le sunt interzise:  
  1. Introducerea sau tolerarea persoanelor străinte în internat. 
  2. Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor 
halucinogene; se interzice fumatul. 
  3. Folosirea reșourilor sau a altor aparate electrice cu excepția celor puse la dispoziție de 
administrație în locurile special amenajate. 
  4. Introducerea în internat a substanțelor inflamabile și toxice. 
  5. Pregătirea preparatelor culinare și păstrarea alimentelor în camere sau pe ferestre. 
  6. Practicarea jocurilor de noroc. 
  7. Lipirea pe pereții camerelor, pe uși, ferestre și dulapuri, de fotografii obscene sau 
decupaje obscene care contravin moralei creștine. 
  8. Schimbarea destinațiilor bunurilor puse la dispoziție. 
  9. Aruncarea în jurul internatelor sau în spațiile de folosință comună, a ambalajelor și 
resturilor menajere. 
  10. Părăsirea internatului fără bilet de voie. 
  11. Elevii răspund material și disciplinar pentru lipsurile și deteriorările produse bunurilor 
încredințate spre folosință personală și colectivă din camerele și încăperile de folosință 
comună ale internatului. 
   Pagubele se stabilesc de către o comisie, din care face parte: un membru al comitetului de 
internat, pedagogul școlar și administratorul de patrimoniu, care încheie un proces verbal în 
care se va menționa bunul dispărut sau degradat, valorea de recuperat și autorul faptei. 
   În cazul în care nu se va putea identifica autorul faptei, contravaloarea prejudiciilor 
constituite va fi suportată de toți elevii din camera în care s-a produs prejudiciul sau care 
folosesc încăperile de uz comun. Termenul de înlăturare a prejudiciului este de 15 zile. 
   Art. 17 La începutul fiecărui semestru elevii interni primesc în folosință camera cu întregul 
inventar și lenjeria de pat pe baza unui proces verbal în care sunt incluse obligațiile elevilor și 
ale administrației potrivit prevederilor din prezentul regulament. 
   Art. 18 Motivarea absențelor elevilor care fac de serviciu pe cămin-cantină se face de către 
diriginte în baza unei adeverințe eliberate de către pedagog. 
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CAPITOLUL IV 
ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU CĂMIN-CANTINĂ 

 
    Art. 19 Serviciul pe cantină este asigurat zilnic de către 2 elevi conform graficului. 
Atribuțiile elevului de serviciu pe cantină sunt:  

 participă la scoaterea alimentelor din magazie în prezența bucătarului șef;  
 urmărește ca toate alimentele și produsele agroalimentare scoase din magazie să fie 

folosite pentru prepararea hranei;  
 urmărește preparera și servirea hranei în condiții igienice;  
 verifică la sfârșitul mesei numărul abonaților;  
 asistă la verificarea prin sondaj efectuată de către personalul de serviciu și 

administratorul cantinei dacă porțiile servite corespund gramajelor stabilite pentru 
meniul respectiv;  

 împreună cu pedagogul de serviciu asigură accesul în sala de mese; ajută la 
debarasarea veselei; scutură fețele de masă și menține curățenia în sala de mese și în 
jurul cantinei;  

 îndeplinește și alte atribuții în blocul alimentar. Pe tot parcursul desfășurării activității 
în cantina, elevul de serviciu este obligat să poarte echipament de protecție și să 
respecte normele de igienă specifice.   

    Art. 20 Programul de servire a mesei la cantină se realizează astfel:  
- Masa de dimineață:  715-745 
- Masa de prânz:  1400-1530 
- Masa de seară:   1900-1945 

  Art. 21 Serviciul pe cămin este asigurat de către 2 elevi(un elev etaj I, fete și un elev etajul 
II, băieți) conform graficului. 

     Art. 22 Atribuțiile elevului de serviciu pe cămin:  
 ia în primire la începutul orelor de curs și predă pe bază de proces-verbal la terminarea 

acestora serviciul pe cămin pedagogului de serviciu,  
 menține ordinea și curățenia pe palier,  
 nu permite elevilor externi și persoanelor străine de cămin accesul pe palier și în 

camere,  
 asigură paza și securitatea bunurilor din cămin, răspunde de pagubele produse pe 

timpul serviciului său,  
 nu părăsește locul de executare al serviciului decât cu aprobarea pedagogului de 

serviciu,  
 sesizează pedagogului de serviciu problemele întâmpinate în îndeplinirea atribuțiilor. 

 
       Art. 23 Program de activitate al elevilor din cămin: 
 

0630             – deșteptarea;  
0630- 0700     – igiena personală și program administrativ; 
0715-0745       – micul dejun; 
0800-1500       – cursuri;  
1400-1530     – masa de prânz; 
1530-1700     – program de odihnă; 
1700- 1830    – studiu individual; 
1900-1945     – cina; 
1945- 2200    – studiu individual sau program recreativ ; 
2200-2230     – igiena personală; 
2230             – stingerea; 
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CAPITOLUL V 

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI 
 

  Art. 24 Elevii interni care se remarcă în activitățiile administrativ gospodărești, de 
înfrumusețare a interioarelor și spațiilor din jurul acestora, precum și printr-un comportament 
de excepție, vor fi recompensați prin evidențiere în fața clasei. 
  Art. 25  Elevii interni care nu îndeplinesc sarcinile ce le revin prin prezentul regulament, sau 
care săvârşesc acte de violenţă fizică sau verbală, vor fi sancţionaţi, în urma unor discuţii în 
Comitetul de Internat al şcolii, împreună cu pedagogul internatului. 
Art 26 Contestațiile elevilor sancționați sunt adresate, în termen de 5 zile de la primirea 
hotărârii, Consiliului de Administrație al școlii. 
 

CAPITOLUL VI 
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR ȘI A 

CADRELOR MEDICALE 
 
  Art. 27 Profesorii-diriginți, pedagogii școlari și cadrele medicale asigură, împreună cu 
comitetul de internat, organizarea și desfășurarea programului de activitate și de gospodărire a 
internatului de către elevi. 
  Art. 28 Cadrele didactice și pedagogii școlari asigură un climat optim de studiu, ordine și 
disciplină în internat, stimulând inițiativele comitetului și ale elevilor pentru amenajarea și 
înfrumusețarea căminelor, spațiilor comune, a terenurilor din jurul internatului. 
    Profesorii diriginți au obligația să controleze activitățiile elevilor interni din clasele de care 
răspund și să comunice cabinetului medical eventualele decizii de sancționare ale elevilor 
exmatriculați, în termen de 24 ore de la validarea acestora în Consiliul Profesoral. 
 
 

CAPITOLUL VII  
DISPOZIȚII FINALE 

 
  Art. 29 În perioada vacanțelor, conducerea școlii va asigura, anual, o perioadă necesară 
pentru reparații, amenajări și curățenie generală. 
  Art. 30 Asistența medicală pentru elevii interni se asigură conform reglementărilor 
Ministerului Sănătății de către comisia formată din:  

- medic: Muscalagiu Carmen 
- asistente: Capră-Robescu Marinela, Mândrilă Adelina, Dumitrescu Mia 
- medic stomatolog, Ștefănache Anca.  
În internatul școlar funcționează o infirmerie și un izolator potrivit normelor sanitare în 
vigoare. 

  Art. 25 Personalul medico-sanitar care asigură asistența medicală are obligația să informeze, 
în scris, conducere școlii asupra stării sănătății elevilor și să propună măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare din internat. 
 

 
 
 
 

Director, 
Prof. Ileana Daniela MOCULESCU 
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Anexa 4 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI 

ŞCOLAR AL ELEVILOR 
 
 
 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN DOLJ 
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA 

Str. Rovinari, nr. 1, tel. 0351407201, fax 0351407200 
email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. 
Consiliul pe Şcoală al Elevilor (CSE) din Liceul "Traian Vuia" este structură consultativă a 
instituției de învățământ, subordonată ierarhic CJE și reprezintă, la nivelul instituției de 
învățământ, elevii din învățământul preuniversitar. 
Art. 2. 
CSE este organizat și funcţionează conform prezentului regulament, realizat în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean al Elevilor, 
realizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a 
Consiliului Național al Elevilor, adoptat prin OMECT nr. 4247/21.06.2010 
Art. 3. 
Activitatea CSE se desfășoară pe principiul reprezentativității, la nivelul instituției de 
învățământ preuniversitar  și are ca obiect coordonarea liderilor elevilor de la nivelul claselor 
IX-XII. 
Art. 4. 
Prin activitatea desfășurată, CSE contribuie la realizarea unui parteneriat educaţional viabil în 
sistemul educaţional preuniversitar românesc. 
Art. 5. 
Monitorizarea activității CSE la nivelul instituției de învățământ este realizată de către 
consilierul educativ din cadrul respectivei instituții de învățământ. 
 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA CSE 

Art. 6. 
a) CSE este format din reprezentanţii fiecărei clase (liderii clasei), aleşi prin vot democratic 
la nivelul fiecărei clase, al căror mandat expiră odată cu încetarea calității de elev. 
b) Liderii claselor reprezentanţi în CSE sunt înlocuiţi, în situații speciale, de alți doi colegi 
de clasă. 
c) Încetarea calității de elev sau, după caz, demiterea din postura de lider al clasei, atrage 
după sine demiterea din CSE. 
Art. 7. 
Activitatea CSE se desfășoară prin şedinţe cu caracter ordinar și extraordinar. Acestea sunt 
întruniri la care sunt convocaţi de către Biroul executiv al CSE toți membrii de drept ai CSE, 
și care sunt validate numai în condiţiile prezenței a jumătate plus unu din membrii CSE. 
a) Şedinţele ordinare ale CSE se desfășoară la un interval stabilit de membrii CSE. 
b) Şedinţele extraordinare ale CSE se desfășoară ocazional, la convocarea organismelor de 
specialitate din instituția de învățământ sau a Biroului executiv. 
c) La şedinţele CSE participă cu statut de coordonator/mediator, consilierul educativ din 
cadrul instituției de învățământ. 
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Art. 8. 
a) CSE emite hotărâri, valabile cu votul a jumătate plus unu dintre membrii CSE prezenţi 
care devin obligatorii pentru toți reprezentanţii claselor numai după validarea lor de către 
instituția de învățământ. 
b) Orice hotărâre comunicată către liderii claselor fără a fi validată de către instituția de 
învățământ, este nulă de drept. 
Art. 9. 
CSE își desfășoară activitatea într-un spaţiu special repartizat în incinta instituției de 
învățământ. Conducerea acesteia va pune la dispoziţia Consiliului pe Şcoala al Elevilor, din 
inventarul instituției de învățământ, logistica necesară desfășurării activității elevilor în 
condiţii optime. 
Art. 10. 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, CSE colaborează cu directorii și cadrele didactice 
din instituția de învățământ, cu departamentele educativ și management educaţional de la 
nivelul inspectoratului şcolar judeţean, cu directorii și cadrele didactice de la palatele și 
cluburile elevilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu MEN, Consiliile Locale ale 
Elevilor/Consiliul Judeţean al Elevilor, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituții 
și organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale 
sau nonguvernamentale. 
Art. 11. 
Structura operativă a CSE este Biroul executiv, ales prin vot democratic dintre membrii CSE 
și format din 9 elevi, care îndeplinesc următoarele funcţii: 

 1 preşedinte 
 2 vicepreşedinţi 
 1 secretar 
  5 directori de departamente 

Art. 12. 
Atribuțiile si responsabilităţile CSE sunt: 

■ 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 şcolii 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; 
■ Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţă departamente precum: 

> Concursuri şcolare şi extraşcolare; 
> Cultură, educaţie şi programe şcolare; 
> Sport şi programe de tineret; 
> Avocatul Elevului; 
> Mobilitate, informare, formare. 
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Art. 13. 
Atribuțiile Preşedintelui CSE 

- Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe agenda 
de lucru. 

- Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia reprezintă 
interesele elevilor. 

- Asigură respectarea Regulamentului CSE. 
- Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor CSE. 
- Reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat. 
- Se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE. 
- Reprezintă elevii şcolii în CLE/CJE. 
- Comunică CSE hotărârile luate în cadrul CJE şi veghează la îndeplinirea sarcinilor 

primite. 
- Verifică periodic actualizarea dosarelor CSE. 
- Semnează procesele-verbale la sfârşitul şedinţelor, îndeplineşte şi alte atribuţii şi 

însărcinări date de CJE. 
Art. 14. 
Atribuțiile vicepreşedintelui 

- Preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le 
îndeplini, şi colaborează cu acesta în privinţa organizării CSE, implementării şi 
organizării de proiecte, promovării CSE. 

- Exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau de CSE. 
Art. 1 5 .  
Atribuțiile secretarului 

- Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului. 
- Redactează procesele-verbale ale şedinţelor. 
- Semnează procesele verbale ale şedinţelor şi le depune în Mapa CSE. 
- Actualizează dosarele CSE. 
- Poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui sau 

a vicepreşedintelui. 
Art. 16. 
Atribuțiile directorilor de departamente 

1. Concursuri şcolare şi extraşcolare 
Acest departament se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse 
teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară. 

2. Cultură, educaţie și programe şcolare 
Departamentul se ocupă de: 

-informare cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţile 
educative, programe şcolare în curs de desfăşurare 

 -implicarea CJE în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă, 
programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între CJE şi organizatori 
 -organizarea activităţilor specifice, proprii CJE, în colaborare cu ISJ, MEN, alte 
instituții sau ONG-uri de tineret. 

3. Sport şi programe de tineret 
Departamentul Sport va avea în componența sa membrii CJE din licee sportive şi nu numai, 
care vor dezvolta o strategie de promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul: 

- campanii de informare; 
- activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase; 
- organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc. 

4. Avocatul Elevului 
Obiectivele acestui departament (conform strategiei Avocatul Elevului 2009) sunt: 

• respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare 
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• înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din 
perspective etnice, religioase, culturale sau de gen; 

• asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, 
posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social; 

• însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie 
promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul - tacit sau 
explicit - între elevi; 

• crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea 
socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a acelei şcoli 
(şcoala percepută ca organizaţie); 

• dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi 
comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea 
depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite. 

5. Informare, mobilitate, formare și consiliere 
Acest departament se constituie în cadrul CE, care oferă următoarele facilităţi: 

- informare: 
o provider informaţie de calitate  
o realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor 
o informarea permanentă asupra oportunităţilor pentru tineret, evenimente 

culturale, utilități, evenimente locale, pentru tineret 
- mobilitate și implicare în derularea unor proiecte 
- formare de noi lideri, din rândul elevilor, de tineri voluntari care să aducă apoi 

schimbarea și în mediul local 
- consiliere - suport informativ și ajutător elevilor pentru problemele întâmpinate 

Art. 17. 
Atribuțiile membrilor 

- informarea colegilor de clasă privind deciziile şi dezbaterile de la întruniri; 
- desemnarea unui înlocuitor (dacă nu poate participa la o şedinţă); 
- susţinerea în CSE, spre dezbatere, a propunerilor colegilor de clasă;  
- sesizarea CSE cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală; 
- propunerea de proiecte; 
- participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor; 
- respectarea Regulamentului de ordine interioară a şcolii şi a Regulamentului CSE; 
- asigurarea legăturii între clasa pe care o reprezintă şi CSE; 
- formularea propunerii de demitere a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului, 
în situaţia în care sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din 
partea acestora. 

Art. 18. 
Mandatul membrilor Biroului executiv încetează în următoarele cazuri: 
a. Demisie- trebuie anunțat Biroului executiv cu cel puţin 2 săptămâni înainte. 
b. Imposibilitate de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 2 luni. 
c. Transfer la o altă instituție de învățământ. 
d. Conform deciziei CSE - pe baza evaluării activității desfășurate. 
e. Conform deciziei CSE - la încetarea calității de elev. 
Art. 19. 
Convocarea CSE se face cu o săptămâna înainte de şedinţa ordinară și cu cel puţin două zile 
înainte de şedinţa extraordinară, în convocare se va preciza data, ora, locul și ordinea de zi a 
întâlnirii. 
Art. 20. 
Şedinţa CSE este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu dintre membrii 
delegaţi. 
Dacă la prima convocare nu se întruneşte minimul necesar de membri se va proceda la o 
convocare în cel mai scurt timp. 
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Art. 21. 
Convocarea Biroului executiv se face cu cel puţin doua zile înainte de întâlnire, 
precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. 
Art. 22. 
Întâlnirea Biroului executiv este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 
membrii delegaţi. 
Art. 23. 
Ordinea de zi a întâlnirilor Biroului executiv se poate schimba doar prin votul majorității 
simple. 
Art. 24. 
Procedura alegerilor pentru biroul executiv C. S. E . .  
• Se aleg reprezentanţii claselor la începutul anului şcolar . 
• Preşedintele CSE este ales prin vot direct şi secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ. 
• Vicepreşedinţii vor fi aleşi ca urmare a obţinerii locurilor doi/trei la alegeri. 
• Secretarul este ales prin vot de către membrii CSE. 
• Consilierul educativ anunţă calendarul alegerilor, la nivel de unitate de învăţământ (termenul 
limită pentru depunerea dosarelor de candidatură, validarea dosarelor, perioada alegerilor 
propriu-zise). 
• Candidaturile se depun pe baza unui dosar de candidatură ce trebuie să conţină: Curriculum 
Vitae al candidatului (în format Europass), plan de activităţi pentru C. Ş. E. pe anul şcolar 
respectiv, scrisoare de motivaţie şi acordul părintelui (pentru validare trebuie să conţină toate 
aceste documente) şi vor fi centralizate şi validate la nivel naţional. 
• Campania electorală propriu-zisă, poate dura până în ziua premergătoare alegerilor ( se 
elaborează şi se distribuie afişe, fluturaşi şi alte materiale specifice campaniei) care se va 
finaliza cu susţinerea candidaturii în faţa întregului colectiv al elevilor din unitatea de 
învăţământ. Unitatea de învăţământ va pune la dispoziţie resursele necesare organizării 
alegerilor. 
• În cadrul fiecărei școli se vor organiza dezbateri, fiecare candidat va avea un timp special 
alocat pentru a-şi prezenta programul de candidatură (prin discurs, prezentare Power Point, 
filmuleţ de prezentare etc.), restul timpului fiind alocat pentru întrebări din public. 
• Alegerile propriu-zise vor fi organizate de către o comisie formată din directorul 
şcolii/directorul adjunct, consilierul educativ/ profesor psiholog, secretar, foşti membrii ai 
Consiliului care nu mai participă la alegeri. 
• Comisiei îi vor fi puse la dispoziţie tabelele nominale cu elevii din unitatea de învăţământ. 
Buletinul de vot va fi acordat sub semnătură. 
• La alegeri trebuie să participe observatori externi (membri ai unor ONG- uri, reprezentanţi ai 
C.J.E., C.N.E., Inspectoratul Şcolar Judeţean, MEN etc.) 
• În şcoală va fi organizat un spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea alegerilor într-un 
mod democratic. Votul se realizează pe buletine de vot ștampilate, care vor fi introduse într-o 
urnă sigilată. Deschiderea urnei şi numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare 
după încheierea procesului de votare. 
• Votul va avea loc pe parcursul unei zile lucrătoare 
• Doar persoanele care au calitatea de elev au drept de vot. 
• Alegerea aparţine în exclusivitate elevilor. Cadrele didactice nu au drept de vot şi nu se pot 
împotrivi alegerii elevilor. 
• Se va vota numai pe baza carnetului sau adeverinţei/legitimaţiei de elev vizată la zi. 
• În cazul în care numărul de voturi este egal, se va relua procesul de vot. 
• Comisia de validare va întocmi un proces-verbal la închiderea alegerilor. 
Art. 25. 
a) Candidaţii pentru Biroul Executiv își vor susţine candidatura în cadrul şedinţei ordinare a 
CSE. 
b) După prezentarea candidaturilor (maxim 15 minute/candidatură),  se votează.  
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Art. 26. 
Biroul executiv se întruneşte o dată cu şedinţa CSE, la convocarea instituției de învățământ, 
sau la cererea preşedintelui CSE. 
Art. 27 
Schimbarea din funcţie a unui membru al Biroului Executiv se poate face la propunerea 
instituției de învățământ sau a 1/3 din numărul membrilor CSE (propunere bazată pe 
evaluarea activității desfășurate), prin hotărârea adoptată cu votul a 2/3 din membrii prezenţi 
la şedinţa CSE. 
Art. 28. 
La întâlnirile reprezentanţilor CSE , precum și la şedinţele Biroului Executiv,  pot participa și 
alți reprezentanţi ai instituției de învățământ. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa și 
reprezentanţi ai ONG-urilor sau ai altor instituții care solicită acest lucru, cu acordul Biroului 
Executiv al CSE. 
Art. 29. 
CSE va colabora îndeaproape cu liderii elevilor, pentru implicarea permanentă în viața 
şcolară și a comunităţilor pe care le reprezintă. 
Art. 30. 
CSE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX-XII sau din învăţământul postliceal, 
pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii cu 
drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi. 
 
 
 

CAPITOLUL III 
 

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI 
 

 
Art. 31. 
Membrii Consiliului Elevilor au următoarele drepturi: 
a) să-și exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la opţiunile CSE și la activitatea 
organelor de conducere ale acestuia; 
b) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale CSE; 
c) să aleagă și să fie aleşi în organele de conducere ale CSE ; 
d) să participe la luarea hotărârilor în cadrul CSE, potrivit competentelor stabilite în 
prezentul regulament; 
e) să fie consultați periodic în problemele CSE, iar opiniile majoritar exprimate să determine 
adoptarea deciziilor; 
f) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea sa; 
g) să aibă inițiativă în rezolvarea unor probleme ale elevilor și să ceară examinarea acestora 
în plenul CSE; 
h) să se retragă din CSE în orice moment, cu efect imediat; 
i) să se adreseze forurilor CSE în orice problemă de interes public sau personal. 
Art. 32. 
Membrii Consiliului Elevilor au următoarele îndatoriri: 
a) să cunoască și să respecte Regulamentul CSE; 
b) sa acţioneze pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor CSE; 
c) să respecte și să se conformeze hotărârilor adoptate de către CSE și de către forurile de 
conducere ale acestuia; 
d) să participe cu regularitate la şedinţele CSE (în cazul în care un reprezentant al unei clase 
lipsește la una din şedinţele Consiliului trebuie sa numească un locţiitor; la mai mult de 3 
absențe persoana în cauză este exclusă din funcţia de membru CSE); 
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e) să nu exprime în public în numele CSE păreri care contravin acestuia și să nu participe la 
manifestări cu astfel de caracter; 
f) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine și moralitate, să nu aducă daune 
imaginii și prestigiului scolii; 
g) să înainteze periodic către CSE rapoarte privind problemele cu care se confrunta în cadrul 
colectivului din care fac parte. 
 

 

CAPITOLUL IV 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE. ÎNCETAREA SAU 

 PIERDEREA CĂLITĂȚII DE CONSILIER 

 
Art. 33. 
Membrilor CSE care nu și-au îndeplinit îndatoririle, au săvârșit abateri de la prevederile 
prezentului Regulament sau care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii CSE 
li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni: 

(1) discutarea și avertizarea în cadrul CSE; 
(2) avertisment ultimativ; 
(3) suspendarea sau revocarea din funcţia de conducere; 
(4) suspendarea sau revocarea din funcţia de consilier. 

Art. 34. 
a) Sancţiunile prevăzute în articolul 33 se hotărăsc în plenul CSE 
b) Sancţiunile prevăzute în articolul 33, aliniatul (2) și (3), mai pot fi hotărâte de către 
forurile superioare de conducere. 
Art. 35. 
a) Calitatea de membru al Consiliului Elevilor încetează sau se pierde prin demisie, 
suspendare sau revocare. 
b) Demisia are loc în baza și la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de 
persoana în cauză. 
c) Suspendarea sau revocarea se hotărăşte conform prevederilor articolului 54 din prezentul 
Regulament. 
d) Revocarea din funcţie se mai poate hotărî si de către colectivul pe care respectivul 
consilier îl reprezintă. 

DISPOZIŢII FINALE  

Art. 36. 
Prezentul regulament se constituie anexa a regulamentului de ordine interioara a Liceului 
“Traian Vuia” Craiova. 
Art. 37. 
Fiecare membru al CSE are dreptul de a vota prin DA sau NU sau de a se abţine de la vot. 
Votul poate fi secret sau deschis în funcţie de hotărârea secretarului executiv al CSE. 
Art. 38. 
Membrii CSE trebuie să respecte toate regulile, convenţiile și hotărârile adoptate și să asigure 
aplicarea lor în rândul elevilor. 
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Art. 39. 
Nerespectarea de către membrii CSE a prevederilor articolului 40 atrage după sine eliminarea 
din rândul membrilor CSE, decizie luată în cadrul şedinţei CSE, cu votul unei majorități 
simple. 
Art. 40. 
Tematica întâlnirilor va urmări eficientizarea procesului instructiv-educativ, curricular și 
extracurricular, ameliorarea condiţiilor de studiu, creşterea implicării elevilor în activitățile 
cu caracter extrașcolar, îmbunătățirea vieţii şcolare etc. 
Art. 41 
Consilierul educativ din cadrul instituției de învățământ poate propune CSE proiecte 
educaţionale. 
Art. 42. 
C.A. al instituției de învățământ va aviza orice proiect propus de CSE , dacă acesta nu 
contravine normelor în vigoare. 
Art. 43. 
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți membrii CSE. 
Art. 44. 
Modificările prezentului regulament se fac cu avizul Consiliului Judeţean al Elevilor și 
aprobarea Consiliului de Administraţie al Liceului “Traian Vuia” Craiova, intrând în vigoare 
în termen de 2 săptămâni de la aprobare. 

 
 
 

Director, 
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