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REGULAMENT INTERN 

 
 

CAPITOLUL I 
   DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Regulament Intern (RI) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
educației naționale nr. 1/2011 cu modificarile ulterioare. Totodată „Regulamentul-cadru de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar”, emis prin OMEC 
nr.5079/2016 a constituit, alături de celelalte legi si acte normative( legea 53/2003, 
reactualizata, Contractul Colectiv de Munca Unic, la nivel de sector de activitate- invatamant 
preuniversitar), cadrul general pentru elaborarea prezentului RI.  
 Regulamentul intern cuprinde reglementările suplimentare specifice condițiilor 
concrete de desfășurare a activității în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare. 
Art. 2. Regulamentul intern, intocmit de catre angajator, este revizuit anual, dezbătut în 
Consiliul profesoral, aprobat de Consiliul de administrație si va fi postat pe site-ul liceului, 
www.traianvuia.ro. 
  Pentru o informare corecta, orice modificari aduse articolelor din Regulament se 
afiseaza la avizierul scolii. 
 Art. 3. După aprobare, respectarea regulamentului este obligatorie pentru tot personalul 
salariat al unității scolare, pentru elevi și părinți/reprezentanți legali ai acestora  
Art 4.   Regulamentul va fi prelucrat la începutul fiecărui an școlar de către diriginți, iar elevii 
și părinții vor semna pentru luare la cunoștință. Deasemenea, regulamentul intern va fi 
prelucrat de catre sefii de compartimente, tuturor salariatilor unitatii scolare, care vor semna 
de luare la cunostiinta si poate fi consultat de catre orice persoana interesata(salariati, 
parinti,elevi), la sediul bibliotecii scolare a liceului.  
Art. 5.  În spaţiile de învăţământ ale şcolii sunt interzise amenajarea de sedii şi funcţionarea 
oricăror formaţiuni politice, precum şi desfăşurarea unor activităţi ce au drept obiectiv 
propaganda politică. Este interzisă organizarea în incinta şcolii, de întâlniri ale candidaţilor 
pentru alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale, precum şi mobilizarea elevilor de către 
profesori sau conducerea şcolii, în vederea participării acestora la întâlniri şi adunări cu 
caracter politic, la activităţi de prozelitism religios, precum şi la cele care încalcă normele 
generale de conduita si moralitate. 
Art. 6. Regulamentul intern al Liceului „Traian Vuia” Craiova  stabileşte regulile în baza 
cărora se desfăşoară toate activităţile specifice unităţii de învăţământ, în vederea realizării 
obiectivelor şi finalităţilor din învăţământul preuniversitar. 
Art.7. Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi 
îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la 
profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative. 

 
 

 
CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
Art. 8.  Structura anului scolar este stabilita de catre M.E.N. prin Ordin de Ministru si 

respectata de unitatile scolare. 
Art.9.   Liceul „Traian Vuia” are organizată activitatea instructiv – educativă la forma 
„învăţământ de zi”, cu următoarele cicluri: ciclul liceal inferior, ciclul liceal superior şi ciclul 
postliceal si profesional. 
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Filierele şi specializările din cadrul învăţământului liceal sunt : 
 Filiera teoretică cu specializările: 

 Filologie; 
 Ştiinţe sociale; 
 Matematică-informatică; 
 Ştiinţe ale naturii; 

 
 Filieră tehnologică cu specializările: 

 Tehnician operator tehnică de calcul 
 Tehnician mecatronist 
 Tehnician electrotehnist 

 
 Pentru învăţământul postliceal avem specializarea Tehnician electomecanic auto. 
 Pentru învăţământul profesional avem specializarea Mecanic echipamente 
hidraulice si pneumatice. 
 Art. 10. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt elevii. 

Înscrierea în clasa a IX-a a învăţământului liceal sau profesional, respectiv în anul I 
din învăţământul postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 

La începutul ciclului liceal inferior colectivele de elevi sunt cele constituite, de regulă, 
în baza repartizării computerizate, în funcţie de opţiunea elevilor, exprimată în scris.  

Repartizarea elevilor pe clase se face de către directorul şcolii pe baza mediei de 
admitere şi a opţiunii exprimate de elev şi părinte. 

Admiterea în ciclul superior al liceului se face conform metodologiei elaborate de 
MEC. 

Consiliul de administraţie poate aproba prelungirea perioadei de susţinere a 
examenelor de diferenţe, în interesul solicitanţilor şi al unităţii, dar nu mai târziu de începerea 
efectivă a cursurilor. 

Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la 
începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ ciclu de învăţământ/ formă de învăţământ, 
redobândind astfel calitatea de elev. 

Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu dacă nu există 
prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.  

Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane 
aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul 
obligatoriu. 

 
Art.11.  Activitatea şcolară începe în fiecare zi (luni - vineri) după cum urmează: 

- clasele IX - XII – 800- 1500. 
- școala postliceală – 1500 – 2000. 
- Scoala profesionala : 8 -15. 

Incepand din anul scolar in curs, se deruleaza proiectul pentru invatamantul 
secundar ROSE – „La BAC fii bun!”/BACfb. Programul activitatilor din proiect 
se deruleaza dupa orar special ce este afisat la avizierul proiectului si prelucrat 
fiecarei clase de catre profesorul diriginte. 

            Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute. Între orele 1050- 
1110 și 1750- 1810 este pauza mare. 
Art. 11. Orele de curs se desfăşoară în sălile de clasă, cabinete, laboratoare sau ateliere 
şcoală, conform repartizării avizată de Consiliul de Administraţie. Instruirea practica se poate 
desfăşura si in întreprinderi sau service-uri, conform protocoalelor încheiate de unitate. 
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Sala de clasă va fi preluată, la începutul anului şcolar, de la administratorul de 
patrimoniu, pe bază de proces-verbal, de către profesorii diriginţi. Aceştia au obligaţia 
asigurării spaţiilor repartizate şi a verificării permanent a stării acestora. 

Remedierea tuturor deteriorărilor produse în sala de clasă în timpul anului şcolar va fi 
făcută în cel mai scurt timp de către diriginţi împreună cu clasele vinovate, cu sprijinul 
personalului de întreţinere. Pagubele produse vor fi suportate de către vinovaţi, diriginţii 
având obligaţia de a–i identifica; în caz contrar, paguba va fi recuperată de la diriginţii 
claselor.  

La sfârşitul anului şcolar, dirigintele va preda sala de clasă administratorului de 
patrimoniu, cel puţin în starea în care a preluat-o la începutul anului şcolar. Sunt permise şi 
încurajate modernizări din donaţii sau sponsorizări. 
Art. 12. Directorul unităţii numește echipa de întocmire a orarului unității de învățământ, pe 
care îl verifică și îl aprobă. Orarul elevilor se stabilește la începutul anului școlar și rămâne 
neschimbat până la sfârșitul cursurilor anuale. Modificările ocazionale se operează în cazuri 
bine întemeiate (caz de boală, examene, delegații, etc.), numai cu aprobarea directorului sau a 
directorului adjunct. 
Art. 13  (1) Orele de curs care nu se desfăşoară în cabinete sau laboratoare specializate, se vor 
organiza în săli de clasă, a căror repartizare o face comisia numită de director în acest scop. 

(2) Sala de clasă va fi luată în primire pe bază de proces-verbal de către profesorul 
diriginte de la administratorul de patrimoniu. 

(3) Se va consemna în procesul-verbal întreg inventarul clasei şi totodată obiecţiile 
referitoare la stadiul la care se găsesc acestea. 

(4) Neîntocmirea sau nesemnarea procesului-verbal de către profesorul diriginte nu îl 
absolvă de răspunderile materiale ulterioare atunci când se constată fie bunuri deteriorate, fie 
lipsă a acestora. 
Art. 14  (1) În instituţie se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul 
pe şcoală. 

(2) Coordonarea acestei activităţi o realizează comisia special numită în acest scop, 
comisie care va întocmi un grafic riguros pentru cadrele didactice din scoala. 

(3) Atribuţiile profesorului de serviciu se găsesc în prezentul RI. 
Art.15.  Accesul in unitatea scolara : unitatea şcolară dispune de un punct de control 
supravegheat de paznici.Activitatea acestora este coordonată de administratorul de patrimoniu 
ţinând cont de Planul de Pază şi Securitate al şcolii, plan aprobat de circumscripţia de Poliţie 
nr. 3 Craiova. 
 Securitatea elevilor şi siguranţa desfăşurării în bune condiţii a activităţilor educative 
constituie priorităţi ale programului managerial. 
 (1) Accesul elevilor în unitatea şcolară se efectuează pe la punctul control, pe bază de 
legitimatie cu fotografie, avizata de catre conducerea scolii/ carnet de elev. 
(2) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ este permis numai pe bază 
de legitimatie cu fotografie, avizata de catre conducerea scolii, prezentata la punctul de 
control. 
(3) Accesul altor persoane din afara unităţii este permis numai după obţinerea aprobării 
conducerii şi pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator. 
 Ecusoanele se păstrează şi se eliberează la punctul de control după ce au fost efectuate 
procedurile de identificare de către personalul care asigură paza. 
(4) Accesul părinţilor este permis numai pe baza actului de identitate si numai însoţit de 
profesorul solicitat(diriginte). Părintele/tutorele poate pătrunde în incinta unităţii, de regulă, 
numai în timpul pauzelor. Acesta va fi însoţit până la ieşirea din unitate de acelaşi cadru 
didactic.Staţionarea părinţilor (sau a altor persoane străine) în localul şcolii, neînsoţiţi de 
cadre didactice, este strict interzisă. Datele de identitate ale persoanelor care primesc accesul 
în unitate vor fi înregistrate în registrul aflat la punctul de control.  
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 În situaţia organizării şedinţelor/ lectoratelor cu părinţii sau a altor întâlniri cu caracter 
educativ, cultural, sportiv, activităţi de formare, etc. în incinta şcoli, se va consemna în acelaşi 
registru, activitatea desfăşurată, numărul de participanţi şi organizatorul/responsabilul din 
partea unităţii.  
 Personalul de pază  şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea 
vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi pentru a nu fi găsite/ lăsate obiecte 
care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite. 
(5) Elevii pot părăsi curtea liceului după terminarea programului clasei. Pentru situații 
deosebite, elevii pot pleca de la școală pe baza unei învoiri scrise, aprobată de profesorul 
diriginte sau de profesorul de serviciu pe școală. Cererea este depusă la agentul de pază care 
consemnează în registru numele elevului, ora și cine l-a învoit. 
(6) Este interzis accesul elevilor şcolii pe intrarea principală a cladirii. Această cale de acces 
este doar pentru cadrele didactice şi a personalului şcolii – este securizată prin acces cu cartele 
magnetice. 
(7) Este interzis accesul în unitatea şcolară a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice sau care au un comportament turbulent, precum şi acelora care au intenţia vădită de 
a deranja ordinea şi liniştea in incinta unitatii,  precum și al comercianților de ocazie. 
(8)  Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine şi a 
autovehiculelor care intră sau ies din incinta şcolii. 
 Accesul autovehiculelor în parcarea unităţii este strict interzis cu excepţia celor 
aparţinând şcolii sau personalului angajat al acesteia. Excepţie de la această regulă fac 
maşinile salvării, pompierilor şi poliţiei, serviciului de salubritate, ISJ şi MECS. 
Autovehiculele furnizorilor vor avea acces în curtea şcolii numai după obţinerea avizului de la 
conducerea sau administratorul şcolii. 
 Poarta de acces în parcarea şcolii va fi deschisă de către agentul de pază 
(portar/paznic) doar la intrarea  şi ieşirea autovehiculelor şcolii, ale personalului şcolii şi când 
situaţia o impune.  
(9) În cazul în care vor fi identificate persoane care au pătruns fără drept în incinta liceului vor 
fi anunţate organele de poliţie cei în cauză vor fi sancţionaţi contravenţional, conform 
articolului 3 pct.15 din Legea 61/91 republicată. 
 
 
 

 
CAPITOLUL III 

 CONDUCEREA LICEULUI 
 

Dispoziţii generale 
 

 
Conducerea Liceului “Traian Vuia” este asigurată în conformitate cu Legea 1/2011,  cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Statutului Personalului Didactic. 
 

Art.16  (1) Directorul exercită conducerea executivă a Liceului “Traian Vuia”, în conformitate 
cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie, precum şi de alte 
reglementări legale.  
(2) Directorul este subordonat ISJ Dolj, reprezentat prin Inspectorul Școlar General. 
(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, 
în limitele competenţelor prevăzute de lege. 
(4) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţia cu mass-media. Nici o altă persoană nu 
poate da relaţii oficiale despre şcoală şi procesul de învăţământ decât cu aprobarea directorului. 
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(5) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi 
responsabilitate în deciziile luate, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină 
colegii, în vederea motivării pentru formarea continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat 
optim desfăşurării procesului de învăţământ. 
Art.16 (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în 
faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 
(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul 
să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, 
Inspectorul Şcolar General.  
Art.17  În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii : 
1) Coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala al şcolii, prin care se 
stabileşte politica educaţională a acesteia; 
2) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate; 
3) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 
sau din alte zone; 
4) lansează proiecte cu diverse ONG sau instituţii în vederea creşterii calităţii actului 
educaţional; 
5) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi 
de dezvoltare instituţională; 
6) propune Inspectorului Şcolar General proiectul planului de şcolarizare, aprobat de Consiliul 
de Administraţie şi avizat de Consiliul Profesoral; 
7) numeşte diriginţii la clase; 
8) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu (clasele de elevi şi grupele); 
9) numeşte, prin decizie, comisia de realizare a orarului de funcţionare al şcolii, pe care îl 
verifică şi îl aprobă; 
10) în baza propunerilor primite, numeşte şefii de catedră şi ai comisiilor metodice, comisia 
pentru curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor 
funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu 
privire la programele de activitate ale acestora; 
11) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi, ai şefilor de catedră, precum şi responsabilităţile 
membrilor consiliului de administraţie; 
12) elaborează, cu sprijinul şefilor de catedre/ comisii metodice, proiecte de încadrare pe 
discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 
13) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 
14) elaborează instrumente interne de lucru utilizate în activitatea de îndrumare şi controlul 
tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ; 
15) elaborează instrumente de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se 
desfăşoară în unitatea de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul 
unităţii şcolare; 
16) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul 
unui an şcolar, directorul efectuează 3-4 asistenţe pe săptămână, la orele de curs, astfel încât 
fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la 
unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră; 
17) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic; 
18) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; 
19) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; 
20) aproba si sprijina graficul de desfasurare al activităţilor de pregătire organizate de cadrele 
didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii 
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sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale, stagii de pregatire prin proiecte europene, 
programul de activitati al proiectului BACfb; 
Art. 17.  Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

1) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de 
completarea si transmiterea corecta si la timp a documentelor solicitate de alte institutii; 

2) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 
actelor de studii; 

3) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

4) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale 
şi sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

5) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
6) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor 

lunare de plată a drepturilor salariale; 
7) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea acelor cheltuieli care vizează 

conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, 
reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de 
performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile 
gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor; 

8) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 
conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

9) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de 
învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

10) răspunde de respectarea condiţiilor şi exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 
învăţământ; 

11) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 
învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

12) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament, pentru abaterile disciplinare 
săvârşite de elevi.  

Art. 18. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 
1) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă 
ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora; 
2)  vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului 
colectiv de muncă; 
3) aprobă concediul fără plată şi zilele plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului 
colectiv de muncă, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora; 
4) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs şi de 
la programul de lucru pentru personalul angajat; 
5) atribuie, prin decizie internă, orele de curs rămase neocupate, personalului didactic titular, 
personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plata cu ora; 
6) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform 
legislaţiei; 
7) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii, de la o 
gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
8) ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii angajatilor, 
prevenirea riscurilor profesionale, informarea, instruirea acestora si asigurarea cadrului 
organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. 
Art. 19. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 
1) informează Inspectoratul Şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 
didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor. 
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2) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 
obţinerea gradelor didactice, precum şi personalul didactic auxiliar, pentru acordarea  gradaţiilor 
de merit; 
 
 
Art.20.  Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: 
1) elaborarea proiectului de buget propriu; 
2) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 
3) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 
destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 
4) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
5) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a 
conturilor de execuţie bugetară. 
Art.21. Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului 
din unitatea şcolară pe care o conduce. O formă rezumativă va fi făcută publică, inclusiv prin 
afişare clasică sau electronică. 
 
Art.22. Directorul adjunct îndeplineste atribuţiile delegate de către director pe perioade 
determinate, conform fişei postului şi preia toate prerogativele în lipsa acestuia. 
 1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care le 
elaborează fişa postului în concordanţă cu prezentul regulament, le evaluează activitatea şi le 
acordă calificativul anual. 
 2) Conform fişei postului, directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului 
Profesoral, a Consiliului de Administraţie şi a organelor de control pentru activitatea proprie. 
Art. 23  În realizarea funcţiei de conducere directorul adjunct are următoarele atribuţii: 
1) Directorul adjunct este responsabil al activităţii ariei curriculare si catedrelor Electric si 

Mecanic 
2)  Acesta urmăreşte: 

a) întocmirea documentelor la nivelul catedrei stabilind termene concrete de realizare; 
b) participă la şedinţele de catedră/ comisie informând Consiliul de Administraţie despre 

eventualele disfuncţii; 
c) realizarea schemelor orare pe ani de studiu la disciplinele de care răspunde; 

3) monitorizează oferta educaţională a şcolii în conformitate cu criteriile de evaluare sau 
indicatorii de performanţă; 

4) oferă consultanţă în probleme de curriculum pentru cadrele didactice; 
5) stimulează prim mijloace morale şi materiale dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 
6) aplică instrumente de monitorizare şi evaluare. 
7) consiliază şi sprijină cadrele didactice aflate la început de carieră; 
8) coordonează repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale a 

stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru elevi; 
9) coordonează activitatea internatului şi a cantinei elevilor, sesizând Consiliul de Administraţie 

pentru orice disfuncţie; 
Art. 24 Din echipa managerială face parte şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare (consilierul educativ). 
1) Acesta provine din rândul cadrelor didactice şi este numit de director. 
2) Este în subordinea directă a directorului/directorului adjunct şi îl sprijină la elaborarea politicii 
educaţionale promovată în şcoală. Proiectul managerial al consilierului educativ face parte din 
documentele strategice de dezvoltare a unităţii de învăţământ. 
 
Art. 25. Consiliul de Administraţie funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011,cu adaugirile si modificarile ulterioare,  a OMEN 4619/2014 de aprobare a Metodologiei 
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cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar si OMECS 4621/2015 si OMEN 3160/2017 . 
1) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 
Art. 26. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt: 
1) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale deciziilor inspectorului şcolar general; 
2) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu 
de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ. 
3) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 
dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral; 
4) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul 
profesoral şi în comisia paritară; 
5) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 
învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale; 
6) dă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din 
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor 
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;         
7) aproba acordarea altor drepturi salariale in conformitate cu legislatia in vigoare si Contractul 
Colectiv de Munca(decontarea cheltuielilor de transport, indemnizatie de istalare,etc); 
8) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 
salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor; 
9) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ; 
10) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 
11) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 
12) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi 
cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor 
metodice şi ale compartimentelor funcţionale; 
13) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 
legislaţiei în vigoare; 
14) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct; 
15) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 
învăţământ; 
16) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza 
criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru fiecare 
categorie de personal; 
17) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare; 
18) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi 
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare 
Art. 27. 1) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii, din 13 
membri, între care: 
 directorul unităţii de învăţământ; 
 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral, prin vot secret la inceputul 
fiecarui an scolar; 
 primarul sau un reprezentant al primarului; 
 2 reprezentanti ai consiliului local;  
 1 reprezentanti ai parintilor; 
 3 reprezentanti ai operatorului economic.  
    2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
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 3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de 
observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de 
vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei 
 4) Preşedintele consiliului de administraţie comunica ordinea de zi si invită în scris, cu 
72 de ore înainte de data şedinţei, membrii Consiliului de Administraţie şi observatorii, care nu 
fac parte din personalul şcolii. 
 5) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 
de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului de Administraţie. 
  6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, 
dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele 
consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii 
în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 
 7) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de 
administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, 
se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru 
autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 
    8) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod 
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 
tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, 
se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele 
şi la secretarul consiliului. 
Art. 28. 1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră 
necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 
2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din 
membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al 
părinţilor/asociaţiei de părinţi. 
  2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din 
numărul membrilor prezenţi. 
 

Capitolul IV 
 
 
Structurile organizatorice ce asigură proiectarea activităţilor, organizarea lor, 

ordinea, disciplina şi calitatea actului educativ  
 
Consiliul  Profesoral 
 

Art. 29.Consiliul  Profesoral este format din totalitatea personalului didactic de 
predare, cu norma de bază în unitate, titular şi suplinitor, iar directorul este preşedintele 
acestuia. Şedinţa Consiliului Profesoral poate fi prezidată și de Directorul Adjunct. La 
şedinţele sale pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, 
autorităţii locale, partenerilor sociali. 
Art. 30.1) Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De 
asemenea, acesta se întruneşte in sedinta extraordinara în următoarele situaţii: când directorul 
consideră necesar, la solicitarea a două treimi din membrii Consiliul Elevilor, la solicitarea a 
jumătate plus unu din membrii Consiliului Reprezentativ al părinţilor sau la solicitarea a două 
treimi din membrii Consiliului de Administraţie. 
 2) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 
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3) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele 
didactice. Fiecare cadru didactic are dreptul la cel mult două învoiri într-un an şcolar pentru a 
putea absenta de la consiliu. Absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere 
disciplinară. 
 4) Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral care are atribuţia 
de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 
 5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii au obligaţia să 
semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii răspunde de acest 
lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 
şedinţei respective. 
 6) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului 
profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, 
se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi 
semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 
 7) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în mod obligatoriu, este 
însoţit de dosarul care conţine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informări, 
tabele, liste). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet 
securizat ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 
Art. 31.  Atribuţiile Consiliului profesoral sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale şi 
ROFUIP, a căror cunoaştere este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 
  
 

Consiliul clasei 
 

Art. 32. Consiliul Clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor 
clasei respective. Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.  
Art. 33.  Consiliul clasei propune: 

a. notele la purtare pentru toţi elevii clasei; 
b. recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
c. sarcinile conform prevederilor prezentului regulament; 
d. măsuri recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învăţare precum şi activităţi 
suplimentare pentru elevii cu performanţe deosebite. 

Art. 34.  Consiliul Clasei evaluează progresul şcolar al elevilor şi formulează aprecieri sintetice 
cu privire la comportamentul fiecărui elev, informând, în scris, părinţii. 
Art. 35.  Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale 
obiective: 

1) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitările 
elevilor şi ale părinţilor; 

2) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;  
3) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare;  
4) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare; 
5) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale stabilite pentru 
colectivul clasei. 

Art. 36.  Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
1) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
2) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele 
discipline; 
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3) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
4) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în 
unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor 
mai mici de 7,00; 
5) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
6) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este 
nevoie, la solicitarea dirigintelui, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei; 
7) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare 
prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de ROFUIP nr.5079/2016; 
8) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui 
elev şi informează, în scris, părintele. 

Art. 37. 1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin diriginţi, numiţi de 
directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare de prestigiu şi cu experienţă, 
care predau la clasa respectivă. 
2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu 
această responsabilitate. 
3) Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul 
anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective. 
4) Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, 
planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord 
cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul 
Educaţiei Nationale. 
Art. 38.  Dirigintele are următoarele atribuţii : 
1) coordonează activitatea consiliului clasei; 
2) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, 
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;   
3) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării 
influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 
4) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le 
este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 
5) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament; 
6) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională; 
7) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările 
naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la 
certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după 
finalizarea învăţământului obligatoriu; 
8) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 
elevului, săptămânal; 
9) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, 
după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale 
părinţilor, aprobate de director; 
10) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii; 
11) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de 
învăţământ; 
12) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  
13) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit 
abateri grave; 
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14) pentru rezultatele excepţionale obţinute de elevi la învăţătură sau în cadrul activităţilor 
extraşcolare, înmânează acestora diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui 
an şcolar; 
15) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în 
plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al 
copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre 
potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor 
sancţiuni disciplinare, 
16) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
17) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 
regulament; 
18) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în 
cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ; 
19) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  
acestuia; 
20) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor 
la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit 
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de 
elev mediile semestriale şi anuale. 
21) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare 
şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 
22) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 
 
 
 

Art. 39. Catedrele/comisiile metodice 
 În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 
minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. În 
cadrul Liceului „Traian Vuia” sunt organizate următoarele catedre/comisii şi metodice: 

a) limba si literatura romana  
b) limbi moderne; 
c) matematica; 
d) stiinte; 
e) istorie/socio-umane/religie; 
f) arta si sport; 
g) informatica; 
h) tehnic – electric; 
i) tehnic- mecanic. 

 
  
Art. 40. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

1) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia 
acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la 
decizia şcolii; 

2) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 
3) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 
4) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 
5) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
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6) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 
evaluarea elevilor; 

7) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 
8) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri 

şcolare; 
9) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice; 
10) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale 
ale acestora, în baza unui raport bine documentat; 

11) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de 
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

12) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează  asistenţe la lecţiile 
personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu 
precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; 

13) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii 
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;     

14) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 
Art. 41 1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de 
specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.  
 2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a  participa la toate acţiunile 
iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la 
cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se  constată disfuncţii în procesul de predare-
învăţare sau în relaţia profesor-elev.  
 3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de 
directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/ comisiei 
consideră că este necesar. 
 

 
Comisii cu caracter permanent 
 
Art.42 Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii 

 
 

  1) Ministerul Educaţiei Nationale adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori 
de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii în baza OUG nr. 75/2005 

2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale , unitatea şcolară 
elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii. 
Art. 43 1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. 
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator 
desemnat de acesta. 

2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde: 
 reprezentanţi ai corpului profesoral; 
 reprezentanţi ai părinţilor şi reprezentanţi ai elevilor pentru învăţământ; 
 reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative. 

  3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de 
director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură 
conducerea ei operativă.  
Art. 44.  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 
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1) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare; 

2) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 
respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, 
prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

3) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
4) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 
5)  Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice adoptă standarde, standarde de referinţă, 
indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii în baza OUG nr. 
75/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7)  În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea 
şcolară elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 
Art.45  Comisia pentru curriculum 

 Este alcătuită din toţi diriginţii claselor. Responsabilul comisiei este numit de 
directorul şcolii pe o perioadă de trei ani cu avizul Consiliului profesoral şi îndeplineşte 
funcţia de Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, fiind şi 
membru în Consiliul de administraţie al şcolii. Comisia se întruneşte în şedinţe lunare la care 
participă şi psihologul şcolii, conform graficului şi tematicii stabilite la începutul anului 
şcolar. 
Art 46 Comisia diriginţilor are următoarele atribuţii: 

1) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi 
prin activităţi extraşcolare; 

2) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia; 
3) Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor; 
4) Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind 

reforma curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare – Descriptori de 
performanţă); 

5) Sprijină activitatea părinţilor prin intermediul Comitetului de Părinţi pentru sprijinirea 
şcolii în activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei acestora, în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;  

6) Sprijină organizarea lectoratelor cu părinţii, serbărilor aniversare, activităţilor sportive; 
7) Asigură corespondenţa cu părinţii; 

 
 
Art 47. Comisia pentru perfectionare si formare continua are urmatoarele atributii: 

Colaborează cu C.C.D. Dolj 
1) Popularizează condiţiile şi termenele de perfecţionare potrivit graficului C.C.D. Dolj 
2) Monitorizează, în colaborare cu serviciul secretariat şi şefii comisiilor metodice, 

perfecţionarea cadrelor didactice (inclusiv pe cele realizate în afara C.C.D. Dolj) 
3) Iniţiază programe de perfecţionare la nivelul şcolii 
4) Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională; 

 
Art 48. Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta 
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Este constituita prin decizie a directorului si isi desfasoara activitatea in conformitate 
cu prevederile legale, asigurand conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii 
de deplina siguranta. 

1) Comisia este obligata sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si 
protectia sanatatii salariatilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si 
instruirea lor si asigurarea cadrului organizatoric si a materialelor necesare 
securitatii si sanatatii in munca, cu cheltuiala proprie; 

2) Îşi desfăşoară activitatea conform normelor şi normativelor specifice în vigoare : 
Legea 319/2006 şi HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare,  HG 
nr. 1284/2011 si 1014/2015, Contractul Colectiv de Munca; 

3) Responsabilul comisiei este lucrătorul desemnat, cadru didactic de specialitate care 
participă periodic la cursurile de formare/autorizare organizate conform legislaţiei  
în vigoare. 

Art. 49. Comisia are umatoarele atributii : 
1) Face propuneri şi avizează politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul 

de prevenire şi protecţie; 
2) Urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea 

mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de 
vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

3) Avizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de 
muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;  

4) Avizează măsurile de amenajare a locurilor de muncă ţinând seama de prezenţa 
grupurilor sensibile la riscuri specifice; 

5) Analizează plângerile formulate de către lucrători privind condiţiile de muncă 
şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate; 

6) Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi 
inspectorii sanitari; 

7) Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi 
a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; 

8) Analizează accidentele de muncă, îmbolnăvirile profesionale şi evenimentele 
produse şi poate propune măsuri în completarea măsurilor dispuse în urma 
cercetării; 

9) Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea măsurilor stabilite în planul de 
prevenire şi protecţie, precum şi a instrucţiunilor proprii şi de lucru şi face un 
raport scris privind constatările făcute; 
 
Pentru situații de urgenţă: 
 

10)  Elaborează şi afişează planul de evacuare; 
11) Întocmeşte toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; 
12) Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de 

apărare în situaţii de urgenţă; 
13) Asigura afisarea normelor de PSI şi PC, in locuri accesibile si frecventate; 
14) Colaborează cu Unitatea de Pompieri Militari Dolj şi Inspectoratul de PC Dolj; 
15) Organizează desfăşurarea de simulări de evacuare şi protejare; 
16) Colaborează cu diriginţii şi coordonatorul de programe (consilier educativ). 

 
 
Art.50. Comisia pentru control managerial intern 
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La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza 
hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate 
cu prevederile OMF publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 
intern/managerial; 

1) Comisia se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie; 
2) Asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale; 
3) Coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul 

raporturilor profesionale; 
4) Conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra 

întregii entităţi publice;  
 
 
Art.51. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie 

si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii 
1) Urmăreşte respectarea regulamentului intern cu privire la disciplină şi frecvenţă, 

Colaborează cu diriginţii şi ceilalţi profesori în vederea identificării, monitorizării elevilor cu 
probleme de disciplină şi frecvenţă, 

2) Prezintă semestrial programul activităților de monitorizare, prevenire și combatere, 
corelat cu Planul ISJ şi Legea 35/2007 

3) Întocmeşte şi actualizează permanent lista elevilor cu manifestări de violenţă fizică sau 
verbală 

4) Urmareste comportamentul acestora pe parcursul orelor de scoala; 
5) Colaborează cu Secţia de Poliţie nr. 3 Craiova şi poliţistul de proximitate în vederea 

prevenirii şi combaterii infracţionalităţii juvenile; 
6) Propune Consiliului profesoral sancţiunile; 
7) Prezintă lunar conducerii școlii, un raport (acţiuni, constatări, propuneri). 
8) Ţine permanent legătura cu profesorii diriginţi pentru contabilizarea abaterilor 

disciplinare ale elevilor care le-au produs, precum şi a elevilor care au o frecvenţă 
slabă; 

9) Prezintă lunar Consiliului de administraţie rapoarte în care menţionează abaterile 
constatate (abateri disciplinare, distrugeri ale bazei materiale, chiuluri organizate) şi 
măsurile care au fost luate de diriginţi sau de consiliul clasei. 
 
 
Art.52. Comisia pentru programe si proiecte educative 

Este alcătuită din cadre didactice şi elevi cu disponibilitate şi aptitudini pentru activităţi 
extracurriculare. Comisia este coordonată de un cadru didactic desemnat de conducerea 
unităţii cu avizul Consiliului profesoral. 

Prin activităţile sale comisia urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu unităţi 
din ţară, creşterea prestigiului şcolii, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unităţii, 
schimburi de experienţă.  

Art. 53 Comisia are urmatoarele atributii: 
1) Informează cadrele didactice privind oportunităţile de finanţare a proiectelor;  
2) Stabilesc colaborări şi parteneriate cu instituţii similare din ţară;  
3) Asigură păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din tara; 
4) Elaborează proiecte în parteneriat cu alte institutii, ONG, etc.; 
5) Organizează activităţi menite să educe elevii în spiritul respectării valorilor naţionale, 

a toleranţei şi să-i formeze ca cetăţeni europeni; 
6) Coordonează elevii în activităţi de documentare şi realizarea materialelor finale, 

popularizează proiectele în curs de derulare şi materialele finite 
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Art.54. Comisii cu caracter temporar : sunt numite de catre directorul scolii si isi 

desfasoara activitatea temporar, in functie de solicitarile de etapa si necesitatile ce intervin 
pentru buna desfasurare a activitatii. 

 
 
   

 
Capitolul V 

PĂRINŢII – BENEFICIARII INDIRECŢI 
 
 

 

Art. 55. 1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, 
în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 
 2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu 
învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia în educaţie a copilului lor. 
 3) Părintele/tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să 
asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu cât şi în ciclul liceal superior. 
 
 
Art.56. Comitetul de părinţi al clasei 
  
1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor 
clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa. 
2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în 
primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 
3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;  
4) 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. 
5) 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. 
Art. 57  Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

1) ajută diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor 
de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

2) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare 
socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

3) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
4) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 
5) 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. 

6) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

Art. 58. 1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele 
clasei. 
2) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 
3) Dirigintelui îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 
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4) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru 
anumiţi elevi, ai căror părinţi au făcut sponsorizarea.  
  
Art. 59.Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi 

 
  1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din 
preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 
 2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează 
reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii.  
Art.60. 1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu 
personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.  
  2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi 
funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul  asociaţiei.  
Art.61.  Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:  

1) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională 
sau de integrare socială a absolvenţilor; 

2) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea 
în muncă a absolvenţilor; 

3) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin 
curriculumul la decizia şcolii; 

4) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al 
unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 

5) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol 
educativ în plan local; 

6) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 
abandonului şcolar; 

7) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

8) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 
9) susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, pe teme educaţionale; 
10) 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; 

11) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei 
materiale; 

12) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în 
internate şi în cantine. 

Art.62. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de 
părinţi 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. 
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
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(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 
părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 
(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani 
care poate să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ.  
 
 
 
 

Capitolul VI 
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

 
 
Art. 63. Personalul didactic 
 1) Personalul didactic de predare îl constituie totalitatea profesorilor și maiștrilor instructori 
ai şcolii. 
2) Personalul didactic trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională deosebită, în 
deplină concordanţă cu statutul de cadru didactic, dar şi cu tradiţia şcolii. 
3) Personalul didactic are obligaţia de a participa la programele de formare continuă iniţiate 
de ISJ, CCD, Universitate sau alt organism. În conformitate cu art. 33 din Legea 128/1997, 
orice cadru didactic are obligaţia să participe la cursuri de formare o dată, într-un interval de 5 
ani; 
4) Personalul didactic dovedeşte respect şi consideraţie faţă de elev şi părintele/tutorele 
acestuia, relaţia fiind de partener educaţional şi ofertant de educaţie. 
5) Nu este permisă desfăşurarea de acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, 
viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
6) Personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresare 
verbală şi fizică a elevilor şi/sau colegilor. 
7) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluare elevilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/ 
reprezentanţi legali ai acestora. Este interzisă cu desăvârşire pregătirea suplimentară, în 
particular, cu elevii de la clasă urmată de o evaluare nereală. Astfel de practici dovedite se 
sancţionează cu excluderea din învăţământ. 
8) Personalul didactic este obligat să prezinte anual analizele medicale solicitate în 
conformitate cu OM 4840/23.08.2005. Termenul limită de depunere a acestora este 15 
septembrie al noului an şcolar. 
9) Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a efectua „serviciul pe şcoală” după un grafic 
stabilit periodic. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt cele din anexe. 
10) Personalul didactic are obligaţia să participe la toate acţiunile cu caracter educativ, 
organizat de conducerea şcolii sau ISJ Dolj. Absentarea fără motive întemeiate se consideră 
abatere disciplinară. 
11) Pe perioada eventualelor concedii medicale personalul didactic poate găsi un cadru 
didactic calificat ce îl înlocuieşte la clasă. În caz contrar, conducerea unităţii şcolare are 
obligaţia să găsească această persoană pentru întreaga perioadă. 
12) Personalul didactic poate fi învoit pentru probleme personale, de către directorul unităţii, 
un număr de maxim 20 ore într-un an şcolar. Cererea se face în scris şi se aprobă de director. 
Cadrul didactic are obligaţia să îşi asigure, fie prin colegii de catedră, fie prin alt cadru 
didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ, orele de curs. Concediile medicale şi 
cazurile de urgenţă nu vor fi incluse în acest număr de ore de învoire. 
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13) Dacă programul cursurilor de formare continuă sau alte activităţi în programe cu caracter 
educativ coincide cu orarul cadrului didactic, atunci acesta are obligaţia de a-şi asigura cu 
personal didactic calificat efectuarea orelor de curs. În cazul în care se constată că orele nu au 
fost efectuate vor fi reţinute din salariul lunii respective de la cadrul didactic învoit. 
14) Personalul didactic ce are calitatea de diriginte al unui colectiv de elevi, nu poate învoi un 
elev decât cu acordul conducerii şcolii. Fac excepţie cazurile ce necesită urgenţe medicale, dar 
şi acestea vor fi aduse la cunoştinţă, în timpul cel mai scurt, conducerii şcolii. 
15) Personalului didactic îi este interzis să trimită în timpul programului (oră de curs sau 
pauză) un elev sau un grup de elevi pentru rezolvarea de probleme personale. Se consideră 
abatere disciplinară gravă şi se sancţionează conform legii. 
16) Personalul didactic are obligaţia să consemneze absenţa de ora de curs a oricărui elev, la 
începutul orei. În cazul în care, clasa este divizată,  iar consemnarea se face pe un caiet 
personal al profesorului, acesta are obligaţia de a descărca în documentele oficiale, o dată pe 
săptămână, pentru a nu altera calitatea controlului efectuat privind absenteismul. 
 
 

Art.64.  Personalul didactic auxiliar 
 
 Personalul didactic auxiliar este constituit din totalitatea persoanelor încadrate la serviciul 
secretariat si contabilitate, informaticianul, administratorul, bibliotecara, pedagogii, laboranta 
si tehnicinul. 

Art. 65.   Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de 
învăţământ şi cuprinde, după caz posturile de secretar şef, secretar şi informatician. 
 

1) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi/tutori legali, personalul unităţii 
şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru. Programul 
secretariatului se aprobă de director. 

2) Secretariatul asigură permanenţă pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor 
de curs, dupa un program stabilit de directorul unitatii. 

3) Secretarul descuie şi încuie fişetul în care se păstrează cataloagele, la începutul 
şi terminarea orelor de curs. Predă/ primeşte de la profesorul de serviciu 
cataloagele şi registrul de procese verbale al profesorului de serviciu. 

4) Secretarul scrie condica de prezenţă şi orarul de desfăşurare a orelor de curs. 
Secretarul şef scrie condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi a 
personalului nedidactic din unitate. 

5) Secretarul completează: registrele matricole, foile matricole, cataloagele de 
corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează în secretariat, in 
deplina siguranta. 

7) Sigiliul şcolii va fi păstrat în permanenţă la serviciul secretariat. În cazul în 
care, din motive obiective, secretarul şcolii este înlocuit temporar cu o altă 
persoană din şcoală, sigiliul este predat directorului unităţii până la revenirea la 
program a secretarului. 

8) Secretarul procură, completează, eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii în 
conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor 
de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară din învăţământul 
preuniversitar”, aprobat prin ordin de ministru. 

9) Fişa postului secretarului şef este elaborată de directorul unităţii, iar a 
secretarilor de către secretarul şef. Neîndeplinirea uneia dintre sarcinile de 
serviciu, se considera abatere indisciplinara si atrage după sine sancţiuni în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
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10)  Inginerul de sistem sprijină activitatea catedrei de informatică şi toate cadrele 
didactice în timpul desfăşurării orelor cu suport IT; 

11) Sprijină serviciul secretariat la utilizarea programului pentru eliberarea actelor 
de studiu la sfârşit de ciclu.  

12) Este interzis ca inginerul de sistem să preia atribuţiile de redactare de materiale 
pentru şcoală sau materiale personale pentru oricare din angajaţii şcolii. 

13) Inginerul de sistem răspunde de buna funcţionare a reţelelor existente în 
unitatea şcolară.  

 
Art.66. Bibliotecarul  
 1) este subordonat directorului şcolii. 
 2) Programul de lucru la biblioteca şcolii acoperă integral programul de activitate în 
şcoală. 
 3) Biblioteca şcolii este în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice, asigurând cu 
materiale necesare buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. 
 4) Fişa postului pentru bibliotecar este elaborată de directorul unităţii. 
 5) Distribuirea şi recuperarea manualelor gratuite din învăţământul obligatoriu o face 
bibliotecarul şcolii. Evidenţa manualelor deteriorate sau distruse şi totodată modul de 
recuperare al acestora, conform prezentului regulament, o face şi se găseşte în permanenţă la 
bibliotecarul şcolii. 
 6) Bibliotecarul şcolii are obligativitatea să participe la cursuri de formare continuă 
organizate de CCD, ISJ sau Universitate, conform programului anunţat. 
 7) Totodată sprijină cadrele didactice în organizarea de expoziţii de manuale şi selecţia 
acestora în utilizarea la clasă. 
Art. 67 1) Laborantul şi tehnicianul fac parte din personalul didactic auxiliar. 
 2) Programul de lucru al acestora este făcut de comun acord cu şefii de catedră şi 
aprobat de directorul şcolii. 
 3) Ei sunt subordonaţi directorului şcolii şi sprijină activitatea cadrelor didactice la 
catedrele pentru care au fost angajaţi, conform fişei postului. 
 4) Au obligativitatea să participe, alături de cadrele didactice, la instructajul pentru 
protecţia muncii în laboratorul pe care-l deservesc. Ei vor pastra in conditii de siguranta, 
procesele verbale incheiate pentru toate clasele care vor desfasura activitati practice in 
laboratoare, pe intreg parcursul anului şcolar. 

5) isi vor desfasura activitatea conform fisei postului, neindeplinirea sarcinilor de 
serviciu atragand dupa sine aplicarea de sanctiuni, conform legislatiei in vigoare. 

Art.68. Pedagogul scolar/supraveghetor de noapte  
1) este subbordonat directorului adjunct al unitatii scolare, care va aviza programul de 

lucru in functie de nevoile elevilor caministi. 
2) Sprijina si  indruma elevii din camin;  
3) Comunica directorului nevoile acestora pentru a rezolva problemele aparute si a 

asigura climatul necesar; 
4) Tine permanent legatura cu dirigintii elevilor, cu care stabileste orarul pregatirii 

lectiilor si modalitatea de petrecere a timpului liber, avand grija ca acestea sa fie 
respectate. 

5) Tine legatura cu cantina scolara avand obligativitatea de a semnala, daca este cazul, 
elevii cu nevoi speciale care solicita o anume dieta. 

6) Raspunde disciplinar, conform legislatiei aplicabile, de nerespectarea sarcinilor ce ii 
revin in acord cu fisa postului. 

Art. 69. Compartimentul financiar 
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 Compartimentul financiar este subordonat directorului, asigură şi răspunde 
de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de  învăţământ, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

1) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Compartimentului financiar sunt 
prevăzute în art. 96 din O.M.E.N. nr. 5115/2015. 

2) Compartimentul financiar îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile 
încredinţate de director sau de Consiliul de administraţie al liceului 

3) Compartimentul financiar se va preocupa şi de obţinerea de fonduri 
extrabugetare. 

4)  Elaborează împreună cu directorul proiectul de buget pentru anul financiar 
următor şi-l susţine alături de acesta în faţa ordonatorului de credite. 

5) In colaborare cu secretarul sef, intocmeste corect documentele de plata, avand 
grija ca salariatii sa primeasca toate drepturile ce le revin prin lege. 

6) Depune in timp util documentele necesare pentru plata salariilor si altor 
drepturi banesti ale salariatilor. 

7) Raspunde disciplinar, de nerespectarea sarcinilor ce ii revin in acord cu fisa 
postului. 
 
 

  
   Art. 70. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 

patrimoniu şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 
1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Compartimentului administrativ sunt 

prevăzute în art. 101 din O.M.E.N. nr. 5115/2015.  
3) Administratorul de patrimoniu îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, 

răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, 
coordonează activitatea personalului administrativ de pază, întreţinere şi curăţenie 
(paznici,  bucătari, muncitori, îngrijitori). 

4) În conformitate cu art. 91 din HG 1425/2006 administratorul de patrimoniu este cel 
care efectuează instructajul la locul de muncă pentru personalul nedidactic al unităţii 
de învăţământ Acesta se efectuează cel puţin o dată la 6 luni conform hotărârii 
Comitetului de sănătate şi securitate în muncă 

5) Detine intregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ realizat de către 
Comisia de inventariere, numită prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, aflat 
în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin liceului precum şi 
orice modificare a listei ce cuprinde aceste bunuri se supune aprobării Consiliului de 
administraţie de către director, la propunerea motivată a Compartimentului financiar şi 
a Compartimentului administrativ şi se poate face numai cu îndeplinirea formelor 
legale. 

6) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administratorul de 
patrimoniu, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

7) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 
îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste 
sectoare. 

8) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi 
decât în cele necesare unităţii de învăţământ. 

9) Fişele de post ale personalului din subordine sunt elaborate de administratorul de 
patrimoniu şi aprobate de director. 

10) Nici un angajat al unităţii de învăţământ nu poate folosi personalul de îngrijire la alte 
activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ, în timpul programului stabilit. 
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Art.71  Personalul nedidactic este subordonat administratorului de patrimoniu care 
intocmeste fisele postului pentru fiecare muncitor in parte; 

1) Personalul muncitor este alcatuit din: electrician, mecanic, instalator, zugrav, 
tamplar, bucatarese, personal de ingrijire. 

2) Personalul muncitor beneficiaza de echipamente de protectie si de efectuarea 
periodica , gratuita a  examinarilor medicale asigurate prin bugetul scolii, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

3) Personalul nedidactic isi va indeplini sarcinile de serviciu in conformitate cu 
fisa postului si va raspunde solicitarilor directorului atunci cand este necesara 
schimbarea atributiilor pentru o perioada determinata, impusa pentru buna 
desfasurare a activitatii in scoala, cu conditia respectarii legislatiei.  

4) Nerespectarea atributiilor de serviciu( sarcini de lucru, prezenta, tinuta si 
comportament corespunzatoare in incinta liceului,etc) a regulilor de securitate 
si sanatate in munca, a regulilor de PSI si PC, vor fi considerate abateri 
disciplinare de la normele de munca si conduita si se vor pedepsi cu sanctiuni 
disciplinare, mergand pana la desfacerea contractului de munca, in functie de 
gravitatea faptelor savarsite, in conformitate cu prevederile legii 53/2003 cu 
modificarile si adaugirile ulterioare si ale Contractului Colectiv de Munca. 

5) Prezenta la serviciu este obligatorie cu exceptia cazurilor de imbolnavire cand 
salariatului ii revine sarcina de a anunta concediul medical, in termen de 24 ore 
de la debutul acestuia. Absenteismul nemotivat se considera abatere 
disciplinara si se pedepseste conform legii 53/2003 cu modificarile si 
adaugirile ulterioare. 
 
 

 
 

Capitolul VII   
ELEVII  
  

 Art. 72 . Dobândirea calităţii de elev 
 
  Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 
religioasă, care este înscrisă în unitatea şcolară şi participă la activităţile organizate de aceasta, 
are calitatea de elev. 
  În ciclul inferior al liceului (clasele IX-X), dobândirea calităţii de elev se face pe baza 
regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de minister, în limita numărului 
de locuri din planul de şcolarizare. În ciclul superior, cursuri de zi, înscrierea se poate face în 
primii doi ani de la absolvirea ciclului inferior, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a 
depăşit vârsta de 18 ani. 

1) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu. 
2) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din 

învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de 
învăţământ, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. 

   
 Art. 73 . Drepturile elevilor 
 

Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând 
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate 
frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în 
limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, indiferent de limba sa 
maternă şi de limba în care a studiat anterior. 
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De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 
protecţie în România, respectiv minorii străini sau minorii apatrizi a căror şedere pe teritoriul 
României este oficial recunoscută conform legii. 

1) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru 
tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar 
corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru beneficiarii 
primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită de către părinţi, tutori sau 
susţinători legali. 

2) Elevii Liceului „Traian Vuia” se bucură de toate drepturile constituţionale, 
precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar 
primar al educaţiei. 

3)  Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea 
sau personalitatea elevilor. 

4) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta 
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic 
respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi 
rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate 
satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii 
şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de 
specialitate, care nu predau la clasa respectivă. 

5) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar 
(cu precădere elevii cu situaţie materială precară sau care obţin performanţe, 
rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive). 

6) Elevii Liceului „Traian Vuia”, care obţin performanţe, beneficiază de premii, 
acordate de Comitetul de părinţi, în limita posibilităților. 

7) Elevii Liceului „Traian Vuia”, beneficiază gratuit, pentru pregătirea organizată, 
de baza materială şi baza sportivă a şcolii,  de asistenţă psihopedagogică şi 
medicală gratuită.  

8) Elevii au dreptul de a putea beneficia de serviciile de cazare şi  masă la 
internatul şi cantina liceului în condiţiile stabilite prin prezentul regulament. 

9) Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în consiliul elevilor care 
funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea  unităţii de 
învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern. 

10) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea 
de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile 
elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 
inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea 
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora, cu informarea 
conducerii unităţii. 

 
Art.74.  Îndatoririle elevilor 
 

1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea 
cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul unităţii de 
învăţământ. 

2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an 
şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

3) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de 
studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de 
programele şcolare. 
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4) Elevii au datoria să participe la toate activităţile organizate de 
şcoală la care sunt solicitaţi; 

5) Elevii trebuie să aibă o conduită civilizată şi o vestimentaţie decentă, 
neprovocatoare şi neostentativă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara 
ei. 

6) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 
a) legile statului; 
b) regulamentul intern; 
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
e) normele de protecţie civilă; 
f) normele de protecţie a mediului; 
g) regulamentele cabinetelor şi laboratoarelor. 
7) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor 

pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia 
şcolară. 

8) Elevii au obligaţia să aibă asupra lor legitimaţia si carnetul de elev, cu fotografie 
vizată la zi.  

9) Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie 
în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar. 

10) Dacă din diverse motive profesorul nu a venit la oră, elevii sunt obligaţi să rămână 
în sala de clasă şi să păstreze liniştea şi disciplina pe toată durata orei. 

11) Elevii au datoria să păstreze în bună stare baza materială din sălile de clasă, 
laboratoare, cabinete, grupuri sanitare, culoare, curtea şcolii; în cazul producerii unor pagube 
materiale, acestea vor fi suportate de către cel (cei) în cauză, adăugându-se şi sancţiuni 
disciplinare (mergând până la eliminare sau exmatriculare în funcţie de gravitatea faptei); 
dacă vinovaţii nu au fost depistaţi, pagubele vor fi suportate de întregul colectiv al clasei, fiind 
însoţite şi de scăderea notei la purtare pentru fiecare elev; dacă elevul sau elevii vinovaţi de 
producerea unei pagube îşi recunosc imediat fapta, vor suporta paguba şi o sancţiune 
disciplinară minimă, în caz contrar, în momentul identificării lor, sancţiunea va fi maximă; 

Art.75. Elevii au datoria: 
1) Să păstreze curăţenia în sala de clasă, pe culoare şi casa scării, în curtea şcolii; 
2) Să nu pătrundă în incinta şcolii cu substanţe interzise prin lege, materiale 

pornografice, arme sau obiecte contondente si animale; 
3) Să nu pătrundă în incinta unităţii însoţit de persoane străine şi să nu 

favorizeze/încurajeze pătrunderea în unitate a persoanelor străine, chiar dacă 
acestea sunt rude, prieteni, vecini etc. 

4) Sa nu folosească telefonul mobil în timpul orelor sau în timpul activităţilor 
organizate de şcoală; 

5) Sa nu folosească telefonul mobil sau alte dispozitive de înregistrare de sunet 
sau imagine, în timpul orelor sau în timpul activităţilor organizate de şcoală, 
decât cu acordul cadrelor didactice sau al organizatorilor activităţilor; în caz 
contrar, acesta este reţinut de cadrul didactic constatator şi predat conducerii 
unităţii care îl va restitui elevului, numai în prezenţa unuia dintre părinţi/tutori. 

6) Să participe la orele de dirigenţie, conform programului stabilit cu dirigintele 
clasei; 

7) Să îşi asume răspunderea pentru obiectele de valoare avute asupra sa (bani, 
bijuterii, telefoane, electronice etc.), şcoala nefiind responsabilă în caz de furt, 
pierdere, deteriorare a acestora. 

8) Elevii au datoria să efectueze serviciul în clasă conform planificării comunicate 
de profesorul diriginte.  
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Art.76. Activităţi şi acţiuni interzise elevilor 
 
Le este interzis cu desăvârşire elevilor: 

1) să distrugă, să modifice sau să completeze documente şcolare, precum 
cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.si să deterioreze bunurile din 
patrimoniul unităţii de învăţământ; 

2) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin 
conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională 
a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

3) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează 
desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a 
elevilor; 

4) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
5) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, substanţe interzise prin lege, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe 
la jocuri de noroc; 

6) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme, 
obiecte contondente sau produse care au la bază amestec pirotehnic, precum: 
muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, 
paralizantesau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 
fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

7) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic, 
materiale electorale, de prozelitism religios în incinta liceului; 

8) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 
concursurilor, în caz contrar fiind pasibili de pedeapsă ce poate merge până la 
exmatricularea din şcoală; 

9) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale 
explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;  

10) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare 
11) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament 

faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
12) să părăsească curtea şcolii pe durata pauzelor, cu excepțiile prevăzute de 

prezentul; 
13) să pătrundă în scările blocurilor de locuinţe din vecinătatea şcolii; 
14) să intre în incinta şcolii însoţiţi de rude sau prieteni; 
15) să pătrundă în alte spaţii de învăţământ decât cele care le-au fost repartizate; 
16) să pătrundă în localul sau curtea şcolii în alte perioade decât cele în care 

participă la cursuri sau la alte activităţi organizate de şcoală; 
17) să intre în cancelaria profesorilor; 
18) să urce pe catedră, bănci, scaune, ferestre, calorifere etc.; 
19) să urce pe acoperişul şcolii, pe terasă sau în balcoane, pe schele sau 

construcţiile din curtea şcolii; 
20) să demonteze sau să deterioreze întreruptoarele, prizele sau corpurile de 

iluminat, să intervină asupra instalaţiei electrice sau de încălzire din localul sau 
curtea şcolii; 

21) să posteze pe internet imagini care afectează imaginea şcolii, a colegilor sau a 
cadrelor didactice; 

22) să chiulească de la ore sau sa-şi instige colegii la „chiul în masă”. 
23) să intre în sala de sport sau pe terenul de sport cu încălțăminte neadecvată.  
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Art 77.  Recompensarea elevilor 
 
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 

prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 
1) a)  evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere de către directorul unităţii în faţa colegilor de şcoală sau în faţa 
consiliului profesoral; 

2) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite 
pentru care elevul este evidenţiat; 

3) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale ; 
4) premii, diplome, medalii; 
5) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară 

şi din străinătate; 
6) premiul de onoare al unităţii de învăţământ 
7) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de 

învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii. 
8) Se pot acorda premii elevilor care: 

a. au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00 iar pentru 
următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 

b. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 
c. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 
d. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
e. au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

 
  
 Art.78. Sancţiunile aplicate elevilor 
 

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor comise. 

1) Pot fi aplicate elevilor următoarele sancţiuni: 
a) observaţia individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) activităţi în folosul unităţii, în timpul liber, 1-3 zile, 1h/zi; 
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei (de merit, socială, profesională, Bani de 

liceu); 
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 
g) preavizul de exmatriculare; 
h) exmatricularea cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate. 
i) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate. 
 
2) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris 

părinţilor/reprezentantului legal. 
3) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de diriginte şi director pentru 

elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul 
orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează 
părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea 
se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia 
elevilor din învăţământul obligatoriu. 
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4) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de 
învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, si 
din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau 
apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Sancţiunea se aplică şi 
pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 
puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar. 
 5) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care 
consemnează, obligatoriu, fiecare absenţă. 
  6) Absenţele datorate îmbolnăvirilor elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor 
cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 
 7) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie şi avizată de cabinetul medical al 
şcolii; 

b) adeverinţă medicală sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care 
elevul a fost internat în spital; 

c) cerere scrisă a părintelui/ tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi 
aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei (maxim 3 zile pe semestru, 
în limita a 20 de ore de curs); 
8)  Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor 

justificative.  
 9) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, 

personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 
 10) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maxim 7 zile lucrătoare de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe 
tot parcursul anului şcolar.  Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de regulă, declararea 
absenţelor ca nemotivate.  

 11) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă 
fişele medicale ale elevilor. 

  12) Elevii Liceului „Traian Vuia”, care sunt înscrişi la diverse cluburi sportive şi fac 
sport de performanţă primesc aprobarea directorului de a participa la cantonamente şi 
competiţii sportive, cu condiţia recuperării materiei de la clasa şi profilul pe care îl urmează, 
în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

  13) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 
nemotivate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din 
numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un 
punct. 

 14) „Chiulul” întregii clase se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 2 puncte 
pentru toţi participanţii. Iniţiatorii chiulului vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare la 4 
şi/sau exmatriculare. 

15) Elevii depistaţi fără legitimatie/carnet elev, la a doua abatere vor fi sancţionaţi cu 
scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

16) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică 
elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca 
atare de către consiliul profesoral. 

17) Cu acordul Comitetului reprezentativ al părinţilor, pot fi aplicate şi alte sancţiuni, 
precum: 

a) activităţi în folosul şcolii 
b) contribuţii la dezvoltarea bazei materiale a şcolii, prin CR 

18)Anularea sancţiunii se poate realiza după opt săptămâni sau la încheierea 
semestrului sau anului şcolar dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată 
mai sus dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin opt 
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săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea 
privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii poate fi anulată. Anularea scăderii 
notei la purtatre se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea. 

19) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris de către elev sau, după caz, 
de către părintele, tutorele, susţinătorul legal al elevului, Consiliului de administraţie al 
unităţii, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

20) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de  zile de la depunerea acesteia la 
secretariatul unităţii de învăţământ.   

21) Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.(poate fi atacată la instanţă!) 
 
Art.78  EVALUAREA ELEVILOR 
  
Evaluarea rezultatelor elevilor 
 
 1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 
semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
  2) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 
psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 
a) lucrări scrise; 
b) activităţi practice; 
c) referate şi proiecte; 
d) interviuri; 
e) portofolii; 
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau 
elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ori de inspectoratul şcolar.  

3) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note 
de la 10 la 1. 

 4) Notele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în 
carnetul de elev, de către profesorul care le acordă şi se comentează cu părinţii. 

 5) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv 
nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 
planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul 
minim de note este de două. 

  6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice; tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului. 

7) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii 
într-o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea 
încheierii semestrului. 

8)Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de 
părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a 
acordat nota. 
 

Art.79. Încheierea situaţiei şcolare 
 

1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au 
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care au frecventat orele de curs. 

2) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine 
prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr 
întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 
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3) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează 
astfel: ,,media semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea 
periodică, iar ,,T” reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se 
rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, 
rotunjirea se face în favoarea elevului.  

4) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două 
medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. 
La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală se poate 
încheia şi cu media de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical 
pe celălalt semestru.   

5) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se 
dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca 
medie aritmetică a notelor obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, 
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. Încheierea mediei unui modul 
care se finalizează pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul 
finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este 
considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu 
media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie semestrială.  

6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, 
a mediilor anuale de la toate disciplinele. 

7) Mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în 
catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile la 
purtare de către diriginţi. 

8) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică 
şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această 
disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 

9) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează 
în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul” sau „scutit 
medical în anul şcolar”, specificându-se documentul medical, numărul şi data 
eliberării acestuia. 

10) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în 
echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte 
adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în 
catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  

11) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 
disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare media anuală 
6,00, . 

12) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate 
definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module 
din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut 
într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care 
predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care 
absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente 
medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu 
condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi 
evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne 
la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări 
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-
artistice şi sportive, cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale; 
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c) au beneficiat de bursă de studiu, în străinătate,  recunoscută de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 
13) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru 
săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
 14)     Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual 
se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de 
corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în 
sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe. 
15) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două 
discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a 
situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu. 
16)  Pentru elevii corigenţi, se organizează, anual, o singură sesiune de examene, într-o 
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
     În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 

a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului 
şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate; 

b) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează la sfârşitul anului şcolar, 
precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare.  

 17) Pentru elevii declaraţi corigenţi la modulele ce se finalizează pe parcursul anului 
şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate, se aprobă organizarea unei sesiuni de 
corigente, în ultima săptămână a lunii mai a anului şcolar, în conformitate cu reglementările 
legale in vigoare. Media fiecărui modul, obţinută în urma examenului de corigenţă, reprezintă 
media anuală a modulului. 
18) Sunt declaraţi repetenţi: 
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00  la mai mult de două discipline de învăţământ; 
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00 indiferent de mediile 

obţinute la disciplinele de studiu; 
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin 

o disciplină; 
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o 

disciplină; 
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare 

„repetent prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în 
alta”. 

19)  Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, 
la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În 
situaţia în care formaţiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi 
şcolarizarea nu se poate realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim 
poate fi depăşit cu 1 – 2 elevi/ clasă. 
 20) Pentru elevii din învăţământul liceal, declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de 
studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată, de regulă în limita 
efectivului de 30 de elevi la clasă. Excepţiile de la regulă se analizează şi se aprobă, în situaţii 
speciale, de către inspectoratele şcolare. 
21)  În învăţământul de stat, în ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de 
repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.  
22)  Consiliul profesoral din unitatea de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe 
clase,  în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o 
consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, 
repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 
7,00. 
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23)  Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, 
părinţilor/ tutorilor legali, de către diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui 
semestru/an şcolar. 
  24)    Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în 
scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei 
şcolare. 
   
 
 
Art.80 Examenele organizate de unităţile de învăţământ 
 
 1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi 

pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii 
amânaţi; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea 
sau anual;  

c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 
condiţionată de promovarea unor astfel de examene. 

  
 2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice stabileşte perioadele de desfăşurare a 
examenelor de corigenţă. 
     3) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor, 
pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea sau anual. Aceste examene se desfăşoară 
înaintea examenelor de corigenţă. 
  4)Desfăşurarea examenelor de diferenţă, în urma transferării de la o unitate de 
învăţământ la alta, are loc, de regulă, în vacanţele şcolare. 
  5)La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învăţământ la alta, nu se acordă reexaminare. 
       6) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură 
disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se 
acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată, după consultarea profesorului şi 
la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se 
depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 
Reexaminarea se desfăşoară în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu 
de data deschiderii cursurilor noului an şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către 
director. 
 7) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie. 
   8) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată 
materia studiată de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei 
respective. 
 9) Pentru elevii amânaţi pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui 
semestru. 
  10) Pentru elevii care susţin examene de diferenţe, examinarea se face din toată 
materia studiată în anul şcolar sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 
  11) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 
comun al specializării clasei şi care nu au fost studiate de candidat. Se dă examen, separat, 
pentru fiecare an de studiu. 
  12) Pentru desfăşurarea examenelor, există trei tipuri de probe: scrise, orale şi 
practice. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe, proba scrisă şi 
proba orală. 



 

34 
 

  13) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa 
comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi 
profesori examinatori. 
  14) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori de aceeaşi 
specialitate sau de specialităţi înrudite. 
 15) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori este cel care a predat 
elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a 
acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din şcoală, numit de 
directorul unităţii de învăţământ, sau de către un profesor de la o altă unitate de învăţământ, 
numit de inspectorul şcolar general, la solicitarea întemeiată a directorului unităţii de 
învăţământ. 
  16) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin 
examenul de corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul suficient. 
  17) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 
amânaţi anual şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar 
complet, media obţinută constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul 
mediei generale anuale. 
 18) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al 
doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui 
semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 
  19) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive 
temeinice, dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt 
examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an 
şcolar. În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu 
acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor 
noului an şcolar. 
  20) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele organizate 
pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se 
consemnează în catalogul de examen de către profesorii examinatori şi se trec în catalogul 
clasei de către secretariatul şcolii, în termen de maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, 
dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 
 21) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de 
reexaminare, dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la 
aceste examene. 
 
 Art. 81.Transferul elevilor 
 

1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la un profil la altul, de la 
o specializare la alta conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu 
regulamentul de ordine interioară a unităţii de la care şi la care se face transferul. 

2) Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliul de Administraţie ale celor 
două unităţi de învăţământ. 

3) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru. Ele se aprobă 
de Consiliul de Administraţie pentru cazuri de: 

a) schimbare a domiciliului/ localitate; 
b) cazuri medicale avizate de Comisia medicală judeţeană. 

4) Elevii din clasele X-XI se pot transfera la clasele la care sunt locuri libere, iar 
media din ultimul an de studiu este cel puţin egală cu media ultimului promovat 
din clasa la care se face transferul. 

5) Transferul elevilor la Liceul „Traian Vuia” se desfăşoară astfel: 
a. În prima etapă se aprobă transferul elevilor care nu-și schimbă profilul.  
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b. În a doua etapă se aprobă transferul elevilor care-și schimbă profilul și care vor susține 
examene de diferențe. Disciplinele la care se susţin aceste examene se stabilesc prin 
compararea planurilor cadru de învăţământ a celor două specializări. 

c. Transferul elevilor se acordă cu prioritate elevilor care vin de la aceeaşi filieră şi 
specializare, în ordinea descrescătoare a mediei. În cazul în care rămân locuri libere se 
organizează sesiune de examene de diferenţe. 

d. Nepromovarea examenelor de diferenţe atrage după sine anularea dreptului de transfer la 
Liceul „Traian Vuia”. 

e. În toate cazurile numărul de elevi la fiecare clasă este cel prevăzut de legislaţia în vigoare. 
 
 
 Art.82 Încetarea calităţii de elev 
 
1)  Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii : 
a. la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional; 
b. în cazul exmatriculării; 
c. în cazul abandonului şcolar; 
d. la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se 

consideră retraşi; 
e. în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul secundar superior şi postliceal nu se 

prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele. 
 
 
  
 
 
  

Capitolul VIII  
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INTERNATULUI  

ŞI A CANTINEI ŞCOLARE 
 
 
   Art 83. La nivelul internatului Liceului “Traian Vuia” 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. 
   Art 84. Comitetul de internat conlucrează în activitatea sa cu reprezentantul desemnat de 
conducerea școlii, pedagogii școlari și administratorul de patrimoniu. 
    Art.85. 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 elevi interni. Personalul didactic auxiliar format din 1 pedagog și 2 supraveghetori de 
noapte care  funcționează astfel: 
         pedagog între orele 1330-2130 
    supraveghetor etaj fete 2200- 600 
          supraveghetor etaj băieți 2400-800 
 
Art.86.  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.87. Întreaga activitate a căminului și cantinei școlare se desfășoară în baza Regulamentul de 
organizare și funcționare a cantinei școlii și a Regulamentul de organizare și funcționare a 
căminului școlii, anexe ale prezentului Regulament. 
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Capitolul IX 

ASISTENŢA MEDICALĂ ŞI EDUCAŢIA SANITARĂ A ELEVILOR 
 
 

 Potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii, medicului şcolii îi revin următoarele 
sarcini: 
Art. 88. Participă la Consiliul pedagogic şi la elaborarea măsurilor privind desfăşurarea 
procesului de învăţământ şi asigură condiţiile igienico-sanitare în şcoală. 
Art. 89. Asigură aplicarea în şcoală a măsurilor curativ-profilactice, menite să apere sănătatea 
elevilor. 
Art. 90  Propune conducerii şcolii măsurile igienico-sanitare ce trebuie luate. 
Art. 91 Efectuează triajul epidemiologic înainte de începerea anului şcolar şi la întoarcerea 
elevilor din vacanţe. 
Art. 92 Studiază condiţiile de muncă ale elevilor în şcoală, urmărind realizarea măsurilor de 
îmbunătăţire a acestora. 
Art. 93 Asistă periodic la orele de practică, educaţie fizică şi sport, urmărind respectarea 
normelor de igienă şi reactivitatea organismului elevilor în timpul activităţii. 
Art. 94 Avizează certificate medicale, prezentate de elevi, în vederea scutirii medicale. 
Art.95 Triază elevii pentru trimiterea lor în tabere şi excursii, în conformitate cu instrucţiunile 
în vigoare. 
Art. 96 Controlează respectarea normelor de igienă în şcoală. 
Art. 97 Recomandă gimnastica corespunzătoare copiilor cu deficienţe fizice şi-i dirijează la 
cabinetele de cultură fizică medicală. 
Art. 98 Contribuie la educaţia sanitară a elevilor. 
Art. 99 Întocmeşte periodic colectivele posturilor sanitare şcolare şi colectivele sanitare pe 
clase, în problema igienei individuale şi colective, în prevenirea bolilor şi în acordarea 
primului ajutor. 
Art. 100 Întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitară pe care îl supune spre aprobare 
conducerii şcolii şi care face parte din planul general de activitate al instituţiei. 
Art. 101 Personalul medico-sanitar, care asigură asistenţa în şcoli generale, are obligaţia de a 
informa periodic conducerea şcolii asupra stării de sănătate a elevilor şi de a propune măsuri 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare din şcoală. 
Art. 102 Conducerile şcolii sprijină acţiunile de supraveghere a stării de sănătate a elevilor, 
prin mobilizarea acestora la vaccinările şi controalele planificate periodic, la triajele 
epidemiologice. 
Art. 103  Educaţia sanitară, efectuată de medicul şcolar, urmăreşte informarea sistematică cu 
noţiuni ştiinţifice, privind apărarea şi păstrarea sănătăţii, formarea şi dezvoltarea  
deprinderilor igienice, formarea şi dezvoltarea unui comportament conştient, în scopul 
apărării sănătăţii proprii, a colectivului şi a mediului, asigurarea unei dezvoltări fizice, 
armonioase şi morale. 
Art. 104 Educaţia sanitară a elevilor se realizează prin: 
1) Predarea unor cunoştinţe educativ-sanitare în cadrul lecţiilor al căror conţinut are legătură 
cu acestea; 
2) Constituirea de colective sanitare în toate clasele; 
3) Constituirea posturilor sanitare de prim ajutor; 
4) Organizarea controlului igienic, sistematic al elevilor; 
5) Efectuarea unor ore de educaţie sanitară în cadrul orelor de dirigenţie, iar tematica 
acestora va fi tratată, respectându-se particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor; 
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Capitolul X 
PROTECŢIA MUNCII 

 
Art. 105. Directorul adjunct al scolii răspunde de aplicarea tuturor normelor de tehnica 
securităţii şi protecţiei muncii în şcoala. 
Art. 106.   Obligaţii ce îi revin directorului adjunct: 

1) Respecta  decizia anuală emisa de directorul scolii pentru membrii comisiei de 
protecţie a muncii instituite la nivelul şcolii, si responsabilii spaţiilor de învăţământ 
unde pot avea loc accidente (laboratoarele, cabinete, săli de sport, ateliere, etc.) şi 
trasează sarcinile legate de protecţia muncii. 

2) Organizează instruire la începutul fiecărui an şcolar a personalului şcolii cu probleme 
de protecţia muncii şi prevenirea accidentelor. 

3) Asigura conditiile optime/ cadru necesar,  pentru buna functionare a instalaţiilor de 
încălzire, iluminat, ventilaţie, sanitară, etc. 

4) Analizează şi aprobă efectuarea de excursii şi deplasări cu elevii, numind responsabilii 
acestor activităţi, în conformitate cu OMEN 3060/03.02.2014. 

5) Controlează permanent modul de respectare a normelor de protecţia muncii şi de 
prevenire a accidentelor, îndeplinită de personalul şi elevii şcolii, în toate împrejurările 
şi ia măsurile corespunzătoare. 

Art. 107. Cadrele didactice care organizează şi desfăşoară activităţi în spaţiile de învăţământ 
în cadrul cărora s-ar putea produce accidente, asigură însuşirea şi aplicarea normelor de 
tehnica securităţii şi protecţiei muncii la începutul fiecărui an şcolar şi de câte ori situaţia o 
impune. 
Art. 108.  Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi cu elevii în şcoală şi în afara ei, în 
timpul cărora s-ar putea produce accidente, realizează instruirea prealabilă a acestora asupra 
regulilor de protecţia muncii şi de prevenire a accidentelor. 
Art. 109.  În fiecare şcoală trebuie să existe un registru în care se consemnează instruirile pe 
linie de protecţia muncii şi prevenire a accidentelor, făcute personalului şi elevilor şcolii, 
precum şi evidenţa activităţii de îndrumare şi control a acestor activităţi. 
 
  

CAPITOLUL XI 
 MĂSURI PENTRU SIGURANŢA CIVILĂ ÎN  UNITATEA ŞCOLARĂ 

 
 

Prezentele măsuri sunt elaborate potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul comun al 
MAP nr. 4703, MI nr. 349 şi MEC nr. 5016 din 20.11.2002, precum și Nota MECTS nr. 
67843/09.11.2012 şi stabilesc măsurile necesare creşterii siguranţei civice din aceste unităţi, 
asigurând climatul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educativ. 
Art. 110 Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ 
preuniversitar se face numai prin locurile special amenajate în acest scop, pentru a permite 
supravegherea acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală. 
Art. 111.  Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin şcolii, salvării, 
pompierilor, poliţiei, salubrizării sau Jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia 
operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, 
telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale contractate. 
În caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare 
la intrarea în unitatea a acestor autovehicule (ora, marca, nr. de înmatriculare, durata 
staţionării, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto. 
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Art.112. Accesul personalului didactic şi al personalului tehnico-administrativ aparţinând 
şcolii este permis pe baza legitimaţiei; documentul de identificare se va prezenta obligatoriu 
la punctul de control în momentul intrării. 
Art.113  Accesul elevilor este permis pe baza legitimaţiei sau a carnetului de note vizat 
anual. 
Art. 114  Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului 
ce se eliberează la punctul de control, datele de identificare fiind notate în registrul aflat la 
punctul de control. 
Art.115 Accesul altor persoane este permis după obţinerea aprobării conducerii unităţii de 
învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator al acestora; 
ecusoanele pentru invitaţi/ vizitatori se eliberează la punctul de control în momentul intrării, 
după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către 
personalul care asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să-l 
poarte la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să-l restituie la punctul de 
control, în momentul părăsirii unităţii. 
Art.116  Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine 
unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia  şi de a consemna, în registrul ce se 
păstrează permanent la punctul de control, date referitoare la identitatea persoanei şi scopul 
vizitei. 
Art. 117 Este interzis în instituţie accesul  persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice, al celor turbulente, precum şi al celor cere au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 
liniştea publică.  
Art. 118 După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia 
de către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza 
contra incendiilor şi siguranţei imobilului. 
Art. 119  Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, 
fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor 
încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ. 
Art. 120  Pătrunderea fără drept în sediul unităţii de învăţământ se pedepseşte conform 
prevederilor art. 2. din Decretul Lege nr. 88/ 1990. 
 

 
CAPITOLUL XII   

DISPOZIŢII FINALE 
 

 
Art. 121.  Regulamentul Intern se prelucrează elevilor, părinţilor şi întregului personal al unităţii 

cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de Consiliul 
Profesoral. 

Art. 122.  Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor 
documentelor care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot 
fi invocate drept scuză. 

Art. 123.  Regulamentul Intern va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este 
nevoie. 

Art. 124 Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţa persoanelor care au închiriat spaţii în incinta 
şcolii, permanent sau temporar, obligaţiile respectării Regulamentului Intern şi a dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

Art. 125 La începutul fiecărui an şcolar se va reactualiza Regulamentul Intern la nivelul unităţii 
școlare. 

Art. 126 Inexistenţa şi neactualizarea prezentului regulament cadru atrage, după sine, sancţiuni 
disciplinare conform legislaţiei în vigoare. 



 

39 
 

Art. 127  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de 
Organizare Internă din anul şcolar anterior. 

 
Art. 128. Anexele atasate fac parte din prezentul regulament.  
 

Director, 
           Prof. Ileana Daniela MOCULESCU 
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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 
 
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 

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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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 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar (ROFUIP) nr.5079/31.08.2016 

- Regulament de organizare si functionare al liceului” Traian Vuia” 
- Statutul elevului nr.4742/10.08.2016 
- legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
- 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 

 
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. 
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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.  
Legislatie: 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar (ROFUIP) nr.5079/31.08.2016 

- Regulament de organizare si functionare al liceului” Traian Vuia” 
- Statutul elevului nr.4742/10.08.2016 
- legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
- 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 

 
 

III. 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.  
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RESPONSABILI: 
Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu.  
PROCEDURA : 
1. Accesul tuturor persoanelor  se va face doar pe intrarea principală.  
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 referinta: 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar (ROFUIP) nr.5079/31.08.2016 

- Regulament de organizare si functionare al liceului” Traian Vuia” 
- Statutul elevului nr.4742/10.08.2016 
- legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
- 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 

 
 
 
 

IV. 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.  
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RESPONSABILI: 
Personalul calificat desemnat de Organele de jandarmerie.  
 
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 
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-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; 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTE DE REFERINŢA 
 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
Preuniversitar (ROFUIP) nr.5079/31.08.2016 

- Regulament de organizare si functionare al liceului” Traian Vuia” 
- Statutul elevului nr.4742/10.08.2016 
- legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
- 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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Anexa 3 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

INTERNATULUI ȘCOLAR 
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  – 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 Învățământului.  
    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 etape 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 elevi interni. Personalul didactic auxiliar format din 1 pedagog și 2 supraveghetori de 
noapte care  funcționează astfel: 
         pedagogul între orele 1330-2130 

    supraveghetor etaj fete orele 2200- 600 

          supraveghetor etaj băieți orele 2300-700 

 
 În ziua de sâmbătă internatul este închis, elevii revenind în internat în ziua de 
duminică începând cu ora 1600.  
  Art. 6 Activitățile cu elevii interni și semiinterni 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. 
  



 

49 
 

     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. 
   Art. 11 Comitetul de internat conlucrează în activitatea sa cu reprezentantul conducerii 
școlii, pedagogii școlari 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 pedagogilor școlari, programul activităților 

educative și administrativ-gospodărești pentru elevi 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 pedagogii școlari 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 la 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 
 
   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, să folosească în mod corespunzător 
bunurile de inventar, instalațiile electrice și sanitare, precum și celelalte bunuri puse la 
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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 profesor, părinți, colegi, pedagogi. La 
plecarea în vacanță să facă curățenie generală în cameră și să restituie integral și în stare 
corespunzătoare bunurile primite pe inventar, 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 incendilor. 
   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. 
    
CAPITOLUL IV – ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU CĂMIN-
CANTINĂ  
 
    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 
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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.   
    Programul de servire a mesei la cantină se realizează astfel:  

- Masa de dimineață:  700-745 
- Masa de prânz:  1400-1530 
- Masa de seară:   1830-1930 
     Serviciul pe cămin este asigurat de către 2 elevi(un elev etaj I, fete și un elev etajul II, 
băieți) conform graficului. 

    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. 
 
             Program de activitate al elevilor din cămin 
 
0630             – deșteptarea;  
0630- 0700     – igiena personală și program administrativ; 
0700-0745       – micul dejun; 
0800-1500       – cursuri;  
1400-1530     – masa de prânz; 
1530-1700     – program de odihnă; 
1700- 1830    – studiu individual; 
1830-1930     – cina; 
1930- 2200    – studiu individual sau program recreativ ; 
2200-2230     – igiena personală; 
2230             – stingerea; 
 
CAPITOLUL V – RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI 
 
  Art. 19 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. 20 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. 21 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. 22 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. 
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    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. 23 În perioada vacanțelor, conducerea școlii va asigura, anual, o perioadă necesară 
pentru reparații, amenajări și curățenie generală. 
  Art. 24 Asistența medicală pentru elevii interni se asigură conform reglementărilor 
Ministerului Sănătății de către comisia formată din:  

- medic: Muscalagiu Carmen 
- asistente: Capra-Robescu Marinela, Mandrila Adelina, Dumitrescu Mia 
- medic stomatolog, Ștefanache 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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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. 15 .  
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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