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COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
STR. VICTORIEI  NR.132-138, TG-JIU 
TEL./FAX.0253228006 
 
 

DECIZIA NR.  46/03.02.2017   
 Privind aprobarea variantei revizuite a Regulamentului Intern 

  
 
         Având în vedere:        
• Hotărârea Consiliului Profesoral întrunit în ședinţă în data de 03.02.2017 și consemnată în 

registrul de procese -verbale al acestuia, 
• Hotărârea Consiliului de Administrație întrunit în ședință în data de 03.02.2017 și consemnată 

în registrul de procese -verbale al acestuia, 
• Ordinul MENCS nr. 5.079/31.08. 2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, 
• Prevederile Legii Educaţiei Naționale nr.1/2011, 
• Prevederile Legii nr.128/1997 Statutul personalului didactic cu modificările şi completările 

ulterioare 
• Art.242 din Legea nr.53/2003 privind codul muncii actualizat 
         Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la 
art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului 
de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în 
unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învățământ preuniversitar. 
         Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, 
în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. 
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de 
învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către 
organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor fi supuse procedurilor de avizare și 
aprobare prevăzute în prezentul regulament. 
 
 

DIRECTORUL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
DECIDE: 

 
 Art.1. Se aprobă varianta revizuită a Regulamentului Intern prezentat în anexă, parte integrantă a 
acestei decizii. 
 Art.2. Regulamentul Intern se aduce la cunostinţă până la data de 03.03.2017 intregului personal 
salariat, prin afişare la avizier şi cancelarie, iar elevilor până la aceeaşi dată, prin prelucrarea 
acestuia în cadrul unor lecţii speciale, pregătite şi susţinute de dirigintii claselor. 
 Art.3. Regulamentul Intern produce efecte de la data de 06.03.2017. 
 Art.4. Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru tot personalul unităţii, pentru 
elevii şi parinţii care vin în contact cu unitatea. 
 
                                                                    Director,                                                          
                                                            prof. Pătru ţ Felicia 
                                                                  
       Semnătura...........                                                    
 
                                                                          LS 
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ANEXĂ 
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 
COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
 
 
CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 
 
 

Art.1.  – Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei 
României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente,  şi ale Legii 
nr. 53/2003  modificată  şi completată  prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii și cu 
ROFUIP, OMEN 5079/31.08.2016. 

Art.2. – Regulamentul  intern  reglementează  raporturile  de  muncă  din cadrul 
Colegiului Tehnic Nr. 2 şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative   
cu   caracter   şcolar   şi   extraşcolar,   a   activităţilor   de   natură administrativă, financiar-
contabilă şi de secretariat. 

Art.3.  – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de 
director şi aprobat de Consiliul Profesoral şi coordonat de un cadru didactic. 

(2) Regulamentul intern este supus avizării comisiei paritare, Consiliului consultativ al 
părinţilor şi Consiliului reprezentativ al elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu 
prevederile legale. 
            (3) Regulamentul  intern  este  dezbătut  şi  avizat  în  şedinţa  Consiliului Profesoral şi 
aprobat de Consiliul de  administraţie. 

Art.4.  – Acest regulament se aplică în incinta colegiului, cladire internat, ateliere şcolare 
şi în spaţiile anexă (curte, aleile de acces, sala de sport) pentru tot personalul salariat al 
colegiului, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor, studenţi aflaţi în practică 
pedagogică(dacă va fi cazul). 

Art.5.  – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 
exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 
religioasă. 

Art.6.  – În cadrul colegiului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism 
religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind 
sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii. 
 
  
CAPITOLUL II 
Organizarea unităţii de învăţământ 
 
 

Art.7.– Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu cuprinde următoarele forme de învăţământ: liceal 
zi (cls. IX-XII), profesional de 3 ani, invățământ cu frecvență redusă, (clasele IX-XII) si 
invatamant postliceal si de maistri. 

Art.8 . – (1) Cursurile se desfăşoară în două schimburi, între orele 800 – 1350 şi 1400 – 2050, 
durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs. 
  (2) În situaţii  speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 
pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată  a directorului, prin hotărârea 
Consiliului de Administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectoratului şcolar. De la 1 noiembrie, 
funcţionează orarul de iarnă. 
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(3) Serviciul secretariat îşi desfăşoară  programul în intervalul 800 -1900, iar serviciul 

contabilitate în intervalul 800 -1600 . Accesul elevilor la secretariat este permis conform 
programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor. 

Art.9.–(1) Intrarea /ieşirea la/de la cursuri a elevilor se face pe uşa dinspre curtea 
interioară (dinspre scara elevilor) în intervalul 750 – 800, pentru elevii din schimbul I, şi între 
orele 1350 – 1400, pentru elevii din schimbul al II-lea, iar pentru elevii din schimbul a –III-lea 
1550 – 1600 

(2) Accesul elevilor  în   colegiu   se  face pe  baza  unei  ţinute decente şi   a ecusonului/ 
carnetului de elev, sau altele asemenea în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creşterea 
siguranţei in unităţile de învăţamânt. 

Art.10.– După ora 2100, persoanele rămase în colegiu trebuie să aibă acordul directorului. 
Persoanele  străine părăsesc  colegiul cel mai târziu  la ora 20:00. Prezenţa  în colegiu în afara 
orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă 
numai cu acordul directorului unităţii. 

Art.11 – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este 
permis  în  urma verificării identităţii  acestora,  a  consemnării  în  Registrul  vizitatorilor 
(Anexa 1) la punctul de pază şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR” (Anexa 2). 
Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii 
în unitatea şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unităţii. 

(2) Accesul  persoanelor străine, cu excepţia  părinţilor/tutorilor  elevilor, se face numai 
după aprobarea conducerii colegiului. 

(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor 
străine în şcoală, organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală cu participanţii, 
vizată de director. 
   (4) Accesul autovehicolelor în incinta colegiului este permis doar următoarelor cazuri: 
- autoturismele personalului salariat al unităţii; 
- autoturismele autorităţilor cu drept de îndrumare şi control; 
- autovehiculele care desfăşoară servicii pentru şcoală; 
- autovehiculele  care  aparţin salvării, poliţiei,  jandarmeriei  sau  ale  celor  care asigură 
intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor de apă, electricitate, gaze, 
telefonie, internet, etc. 

Art.12.–  Este  interzisă  intrarea  în  colegiu  a  persoanelor  aflate  sub  influenţa 
băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi lini ştea. 
De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte 
contondente,  cu substanţe  toxice,  explozive-pirotehnice,  iritante lacrimogene, uşor inflamabile, 
cu materiale  cu caracter obscen  sau  instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 
 Art.13 . – Elevii pot părăsi colegiul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 
motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului, 
învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor 
probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi colegiul în timpul programului şcolar 
şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru 
rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot 
părăsi colegiul decât însoţiţi de către părinţi/tutori.În timpul pauzelor, elevii pot părăsi incinta 
istituţiei doar cu acordul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte. 

Art.14. – Înscrierea elevilor la Colegiul Tehmic Nr. 2 Tg-Jiu se face în baza 
documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Art.15. – Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea liceului, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de filieră, profiluri, specializări, aprobate 
prin planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora. 

Art.16.– Clasele  şi grupele pentru Curriculum  la Decizia  Şcolii  (CDŞ)  se formează în 
funcţie de opţiunile elevilor, cu consultarea părinţilor şi de resursele umane existente. 
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Art.17. – (1) În Colegiul Tehmic Nr. 2 Tg-Jiu funcţionează următoarele comisii 
metodice/ catedre, şi anume: 

1. Comisiile metodice ale diriginţilor (clasele IX-XII, profesională, respectiv FR, Nivel 5): 
2. Comisia metodică LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
3. Catedra de matematica  
4. Comisia metodica STIINTE (fizica, chimie, biologie, educatie fizica, farmacie) 
5. Comisia metodică OM ȘI SOCIETATE (geografie, istorie, stiinte socio-umane, religie) 
6. Comisia metodica TEHNICA  

 (2) Responsabilii  comisiilor  metodice  sunt  stabili ţi  în  şedinţa  de catedră la începutul 
fiecărui an şcolar şi numiţi prin decizie a directorului unităţii. 

(3) La  sfârşitul  fiecărui semestru responsabilii  comisiilor metodice  trebuie să prezinte 
către Consiliul prpfesoral un raport de activitate a comisiei. 

Art.18. – În Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu funcţionează comisii de lucru cu caracter 
permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este 
stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral. Lista comisiilor 
de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament. 

Art.19. – În cadrul colegiului funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului 
elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi a unui regulament propriu întocmit de 
conducerea unităţii si bibliotecar. 

Art.20. – În cadrul colegiului, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică aflat 
sub coordonarea şi monitorizarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
(CJRAE). 

Art. 21. – În cadrul colegiului, funcţionează un cabinet medical. 
Art.22. – În unitatea   de învăţământ  fumatul este interzis,  conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 
 
 

CAPITOLUL III 
Conducerea colegiului 

 
Art.23. – Colegiul este condus de Consiliul de administraţie, de director şi director-

adjunct. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorii conlucrează cu 
Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 
 

SECŢIUNEA I 
Consiliul de administraţie 

 
Art.24. – (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.   
   (2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, 
aprobată prin OMEN nr.4619/22.09.2014.   

Art.25.- Directorul unităţii este preşedintele consiliului de administraţie. 
Art. 26.-La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 
unitate, cu statut de observatori.   

 Art.27.-Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca 
reprezentanţii organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar din unitate la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de 
administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea 
şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În 
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cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de 
convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, 
fax, e-mail sau sub semnătură.   

   Art.28.-La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, 
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care 
are statut de observator.   
 
 

SECŢIUNEA II 
Directorul şi directorul adjunct 

 
Art.29. – Directorul exercită  conducerea executivă  a colegiului şi reprezintă unitatea de 

învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de 
lege. 

Art.30. – Ocuparea funcţiei de director şi director-adjunct se face conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

Art.31. – Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi în art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 
învăţământul preuniversitar. 

Art.32. – Directorul Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu încheie un contract de management 
cu primarul municipiului Tg-Jiu. 

Art.33. – În  exercitarea  atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  sale,  directorul emite decizii 
având caracter normativ sau individual şi note de serviciu, în conformitate cu precizările 
articolului 20 din OMEN 5079/ 2016 privind aprobarea ROFUIP. 

Art.34. – Directorul este preşedintele Consiliului profesoral. 
Art.35. –Directorul elaborează  Planul  de dezvoltare  instituţională  (PDI)  şi îl supune 

spre aprobare Consiliului de administraţie. 
Art.36. – Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Colegiul Tehnic Nr. 2 

Tg-Jiu în faţa Comitetului de părinţi şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice 
locale şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Gorj. 

Art.37. – Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, cu care 
încheie contractul de management educaţional şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa 
postului, anexă la contractul de management educaţional. 

Art.38. – Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade 
determinate şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia. 

Art.39. – Directorul  este preşedintele  Comisiei  de control managerial intern. 
 
 

SECŢIUNEA III 
Consiliul profesoral 

 
Art.40. – Consiliul  profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice  cu norma de  

bază  în  Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu şi  este  prezidat  de  către directorul colegiului. 
Art.41. – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori 

este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 
personalului didactic. Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi 
din numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin 
jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru 
personalul unităţii, precum şi pentru elevi. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.   
Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul colegiului şi aprobate în prima 
şedinţă a Consiliului profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. 
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Art.42. – Atribuţiile Consiliului profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din 
Legea  educaţiei  naţionale  nr. 1/2011  şi în art. 58 din Regulamentul  de organizare şi 
funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi anume: 
a) analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea sicalitatea invatamantului din 
unitatea de invatamant, care se face public; 
b) alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic inconsiliul de administratie; 
c) dezbate, avizeazasi propune consiliului de administratie, spreaprobare, planul de dezvoltare 
institutionala al unitatii de invatamant; 
d) dezbate si aproba rapoartele de activitate semestrial si anual, precumsi eventuale completari 
sau modificari ale acestora; 
e) aproba raportul privind situatia scolara semestrialasi anualaprezentat de fiecare 
invatator/institutor/profesor pentru invatamantprimar/profesor-diriginte, precum si situatia 
scolara dupaincheiereasesiunilor de amanari, diferente si corigente; 
f) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilorcare savarsesc abateri, 
potrivit prevederilor prezentului regulament siale regulamentului de organizare si functionare a 
unitatii de invatamant; 
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personaluldidactic din unitatea de 
invatamant, conform reglementarilor in vigoare; 
h) valideaza notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 —in cazul unitatilor de 
invatamant cu profil pedagogic, teologic similitar, precum si calificativele la purtare mai mici de 
„bine”, pentruelevii din invatamantul primar; 
i) avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolarurmator si o propune spre 
aprobare consiliului de administratie; 
j) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 
k) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatiide invatamant, in baza 
carora se stabileste calificativul anual; 
l) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personaluluididactic, care solicita acordarea 
gradatiei de merit sau a altordistinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluarea 
activitatii desfasurate de acesta; 
m) propune consiliului de administratie programele de formare continuasidezvoltare profesionala 
ale cadrelor didactice; 
n) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului„Profesorul anului” 
personalului didactic de predare si instruirepractica cu rezultate deosebite in activitatea didactica, 
in unitatea de invatamant; dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionarea unitatii 
de invatamant; 
o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului scolar sau dinproprie initiativa, '70roiecte 
de acte normative si/sau administrative cucaracter normativ, care reglementeaza activitatea la 
nivelul sistemuluinational de invatamant, formuleaza propuneri de modificare sau decompletare 
a acestora; 
p) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actuluieducational din unitatea de 
invatamant si propune consiliului deadministratie masuri de optimizare a acestuia; 
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentruevaluarea si asigurarea 
calitatii, in conditiile legii; 
s) indeplineste, in limitele legii, alte atributii stabilite de consiliulde administratie, precum si 
orice alte atributii potrivit legislatiei invigoare si contractelor colective de munca aplicabile; 
u) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant,conform legii. 

Art.43.– La şedinţele Consiliului profesoral participarea cadrelor didactice este 
obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul 
ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe 
nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. 
Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci 
când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 
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Art.44. – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de 
tematica 
dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor 
locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi 
invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal  încheiat  cu  această  
ocazie; nesemnarea  proceselor-verbale  ale  Consiliului profesoral se consideră abatere 
disciplinară. 

Art.45.–(1) Directorul colegiului numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral în 
baza votului cadrelor didactice. Secretarul are  atribuţia  de  a  redacta  lizibil  şi  inteligibil  
procesele-verbale  ale  şedinţelor Consiliului profesoral. 

(2) Documentele consiliului profesoral sunt:   
   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;   
   b) convocatoare ale consiliului profesoral;   
   c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor- verbale.    
 
 

CAPITOLUL IV 
Personalul unităţii 

 
 

Art.46. – Personalul din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu este format din personal didactic, 
care poate fi: didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi 
personal nedidactic. 

Art.47.–Personalului din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu îi este interzis să desfăşoare 
acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a 
acestuia. 

Art.48.– Personalul  din colegiu are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor în incinta 
unităţii de învăţământ pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi activităţilor extraşcolare/ 
extracurriculare şi de a sesiza, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor. 

Art.49.– Personalului din colegiu îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/ sau colegii. 

Art.50.– (1) Selecţia personalului din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se face prin concurs/ 
examen, conform normelor specifice în vigoare. 

(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de 
către directorul colegiului. 
 
 

SECŢIUNEA I 
Personalul didactic 

 
 

Art.51.– Personalul didactic de predare şi instruire practică din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-
Jiu cuprinde pesoanele responsabile cu instruirea şi educaţia (profesor, maistru instructor, 
profesor psihopedagog). 

Art.52.– (1) Personalul didactic din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu este organizat în 
comisii metodice menţionate la art. 17, al. (1), din prezentul regulament şi în colective/comisii de 
lucru prezentate în anexa nr 1 din ROFUIP. 

(2) Atribuţiile  comisiei  metodice/ catedrei  sunt  cele  precizate în  art.66 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar. 
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(3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de 
directorul colegiului, sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră  că 
este  necesar. Prezenţa  la activităţile comisiei metodice  este obligatorie pentru membrii acesteia. 
Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară. 

(4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice 
hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră. 

(5) Responsabilul  comisiei metodice/ şeful de catedră răspunde în faţa directorului şi a 
inspectorului de specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Atribuţiile 
responsabilului comisiei metodice/ şefului de catedră sunt cele precizate în art. 67 din ROFUIP. 

(6) Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în Anexa 4 a prezentului 
regulament. 

Art.53.–  Cadrele  didactice  din  Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu au următoarele drepturi: 
a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 

62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic 
se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui 
în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor 
naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul 
învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu 
plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de administraţie al colegiului; 

b) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi 
criteriilor elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

c)  lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 
d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 

 conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale    disciplinelor de 
învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 
 utilizarea  bazei  materiale  şi  a  resurselor  învăţământului,  în  scopul realizării obligaţiilor 
profesionale; 
 punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 
 organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare 
ştiinţifică; 
 înfiinţarea în colegiu a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii 
artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare; 
 participarea  la  viaţa  şcolară,  în  toate  compartimentele  care  vizează organizarea şi 
desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a 
Contractului colectiv de muncă; 

e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio 
autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în 
timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în 
care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, 
conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru 
situaţii de urgenţă; 

f) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul 
celui care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către 
elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 
public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti; 

h) personalul  didactic  are  dreptul  să  facă  parte  din  asociaţii  şi  organizaţii sindicale, 
profesionale şi culturale, naţionale şi  internaţionale, legal constituite, în conformitate cu 
prevederile legii; 

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate  
întreprinde  acţiuni  în  nume  propriu în  afara  acestui  spaţiu,  dacă acestea nu afectează 
prestigiul învăţământului şi al colegiului, precum şi demnitatea profesiei de educator; 
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j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de 
acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 
ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al colegiului. 

Art.54– Cadrele  didactice  din  Colegiul Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu au următoarele 
obligaţii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, 
astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat  de la data 
promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale 
transferabile; 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical/ secretariatul unităţii 
certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară 
funcţionării în sistemul de învăţământ; 

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea 
funcţiei didactice, cum sunt: 

 prestarea de către  cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale  în incinta colegiului 
sau în zona limitrofă; 

 comerţul  cu  materiale  obscene  sau  pornografice  scrise,  audio  ori vizuale; 
 practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică 

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului; 
d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul în şcoală, iar la 

intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor 
elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la 
acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemne-
ze în carnetul de elev; 

f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/ 
tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ţinuta elevilor, iar în lipsa unei 
ţinute decente elevul va fi sancţionat cu absenţă, fără a fi scos din sala de curs; 

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se   
subiectul   lecţiei   respective;   sunt   interzise   orice   fel  de consemnări/ modificări în condica 
de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director; 

i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii colegiului în maximum 10 zile de la 
începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele 
de dirigenţie/consiliere, avizate de responsabilul comisiei metodice; 

j) cadrele  didactice  sunt  obligate  să  anunţe  conducerea  colegiului  în  cazul absenţei 
de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-
şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri 
educaţionale; 

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi persona-
lului colegiului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte 
persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

n) niciun cadru didactic  nu are voie să  se  substituie  dirigintelui clasei şi să motiveze 
absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog;  toate aceste  situaţii se vor limita la 
rubrica disciplinei pe care o predă; 

o) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 
p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt 

solicitate de profesorii diriginţi sau de conducerea colegiului; 
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q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale 
Consilului clasei; 

r) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 
s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului 

personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 5 a prezentului regulament; 
t) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un 

indicator important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră 
abatere disciplinară. 

Art.55. –  Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii 1/ 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr 53/ 2003- Codul Muncii, actualizat. În  funcţie 
de  gravitatea  abaterilor, personalul  didactic  poate  primi următoarele sancţiuni : 

a) observaţie scrisă; 
b) avertisment; 
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a 
unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Cercetarea abaterilor se face de către Comisia de cercetare a faptelor stabilite la nivelul şcolii.  
Art.56.– (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul 

fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale 
încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii; 

(2) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unui schimb de cursuri, în 
zilele în care profesorul respectiv are mai puţine ore de curs; 

(3) Profesorul  de serviciu este membru temporar al Comisiei  de urmărire a disciplinei 
elevilor şi are următoarele atribuţii: 

a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în colegiu la începutul 
programului şi pe parcursul acestuia; 

b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 
c)  asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 
d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la înce-

putul şi la sfârşitul orelor de curs; 
e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din 

cancelarie; 
f)  verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin; 
g) verifică  prezenţa  cadrelor  didactice  la  ore  şi  asigură  suplinirea  celor absente 

împreună cu directorul de serviciu; 
h) verifică ordinea şi disciplina în pauze şi aprobă părăsirea incintei unităţii de către elevi 

dacă este cazul; 
i) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea 

colegiului; 
j)  supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 
k) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a 

mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul. 
Art.57.– (1) Cadrele  didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de 

către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a 
directorului. 

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie 
a directorului cu această responsabilitate. 
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(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei; 
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi 

organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 
c) 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; 
d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la 

începutul fiecărui an şcolar; 
e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea 

fizică a acestuia; 
f)  întocmeşte   planificările  calendaristice   pentru  orele  de  consiliere   şi orientare şi le 

predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor; 
g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează 

familia elevului; 
h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul 

medical şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/ tutorilor, aprobate de director; 
i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea 

îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei; 
j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni 

disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară; 
k) stabileşte împreună cu Consiliul clasei  nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în 

scris Consiliului profesoral propunerile de note mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit 
abateri grave; 

l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se 
consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor; 

m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 
regulament şi în celelalte regulamente în vigoare; 

o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi 
extraşcolare; 

p) calculează  media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la 
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit 
prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare; 

q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale; 
r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar; 
s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa 6 a 

prezentului regulament; 
t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea colegiului, în 

conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului; 
u)  informează elevii şi părinţii despre prevederile prezentului regulament, precum şi 

despre precizările referitoare la examenele naţionale sau alte documente care reglementează 
activitatea şi parcursul şcolar al elevilor. 

Art.58.– (1) Consilierul educativ sau coordonatorul  de proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de 
administraţie, la propunerea Consiliului profesoral. 

(2) Consilierul  educativ  îşi  desfăşoară  activitatea  conform  prevederilor legale, ale 
programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MECS 
privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 
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(3) Consilierul  educativ  coordonează  activitatea  educativă  din  şcoală, iniţiază, 
organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul colegiului în 
colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai 
Consiliului şcolar al elevilor. 
            (4) Consilierul educativ prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, 
care este parte a planului de dezvoltare a şcolii. 

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în art. 69 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi anume: 

a) coordoneaza, monitorizeazasi evalueaza activitatea educativanonformala din unitatea de 
invatamant; 

b) avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programuluiactivitatilor educative ale 
clasei/grupei; 

c) elaboreaza proiectul programului/calendarul activitatilor educativescolare si extrascolare 
ale unitatii de invatamant, in conformitate cuplanul de dezvoltare institutionala, cu directiile 
stabilite de catre 

inspectoratul scolar si minister, in urma consultarii parintilor si aelevilor, si il supune spre 
aprobare consiliului de administratie; 

d) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative; 
e) identifica tipurile de activitati educative extrascolare carecorespund nevoilor elevilor, 

precum si posibilitatile de realizare aacestora, prin consultarea elevilor si parintilor; 
f) prezinta consiliului de administratie rapoarte semestriale privindactivitatea educativasi 

rezultatele acesteia; 
g) disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate inunitatea de invatamant; 
h) faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali inactivitatile educative; 
i) elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilorcu parintii, tutorii sau 

sustinatorii legali pe teme educative; 
j) propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educativenonformale desfasurate 

la nivelul unitatii de invatamant; 
k) faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tarasi in strainatate,desfasurate in cadrul 

programelor de parteneriat educational; 
l) orice alte atributii rezultand din legislatia in vigoare. 

 (6)   Portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
conţine documentele precizate la art.61 din ROFUIP şi anume: 

   a) oferta educaţională a colegiului în domeniul activităţii educative extraşcolare;   
   b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;   
   c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada 

vacanţelor şcolare;   
   d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;   
   e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;   
   f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;   
   g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;   
   h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;   
   i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, 

transmise de inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, privind 
activitatea educativă extraşcolară.   
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SECŢIUNEA II 
Personalul didactic auxiliar 

 
 

Art.59 – În Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu personalul didactic auxiliar este format din: 
bibliotecar, laborant, informatician, secretar, secretar şef, contabil, contabil şef, pedagog, 
tehnician şi administrator patrimoniu. 

Art.60 – Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 
prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative 
subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind 
Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

Art.61 – Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia 
în vigoare. 

Art.62 – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 
a) să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, 

competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 
b) să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de 

compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de 
către director; 

c) să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, 
părinţii, personalul nedidactic al colegiului, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei; 

d) să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii colegiului, considerate de 
interes major pentru instituţie; 

e) să  participe  la cursurile de formare iniţiate de conducerea colegiului, de inspectoratul 
şcolar sau de Casa  Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care 
activează; 

f)  să  păstreze  confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau 
personalul instituţiei. 

g) să semneze zilnic condica de prezenţă,consemnând activităţile desfăşurate în ziua 
respectivă; 

h)  să prezinte la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi. 
Art.63. – Nerespectarea  prevederilor actualului  regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 
responsabilităţilor  prevăzute  în fişa postului  personalului didactic auxiliar, conduce automat la 
aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie scrisă; 
b) avertisment; 
c)  diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice auxiliare superioare; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Cercetarea abaterilor se face de către Comisia de cercetare a faptelor stabilită la nivelul şcolii. 
 Art.64 –(1) Bibliotecarul este subordonat directorului colegiului. 

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este 
interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.  

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt: 
a) organizează   biblioteca  şi  asigură  funcţionarea  acesteia  potrivit normelor legale; 
b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare, orarul şi regulile PSI; 
c) constituie, organizează  şi dezvoltă  colecţiile bibliotecii  conform normelor bibliote-

conomice; 
d) ţine evidenţa fondului de publicaţii; 
e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 
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f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 
g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din 

programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor; 
h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de 

supraveghere şi siguranţă existente în colegiu. 
i)  iniţiază   şi  derulează   parteneriate  interne  şi  externe   cu  instituţii   de învăţământ, 

culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii 
elevilor; 

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 
k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul 

colegiului. 
(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul colegiului. 
Art.65.– Laborantul este subordonat directorului colegiului. El îşi desfăşoară  activitatea 

conform fişei postului aprobată  de director şi respectă cerinţele impuse în colaborarea cu cadrele 
didactice. 

Art.66.– (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-şef, secretar şi 
informatician şi este condus de secretarul-şef, fiind subordonat directorului colegiului. 

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul colegiului şi pentru alte 
pesoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform art. 93 
din ROFUIP: 

   a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   
   b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de 

învăţământ;   
   c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi 

a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către 
consiliul de administraţie ori de către directorul colegiului;   

   d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea 
permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza 
hotărârilor consiliului de administraţie;   

   e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi 
care se acordă elevilor, potrivit legii;   

   f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 
naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor 
specificate în fişa postului;   

   g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, 
arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a 
elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;   

   h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor 
şcolare, în conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de 
studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar;   

   i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, 
după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare;   

   j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, 
prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente;  

   k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;   
   l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile 
juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;   

   m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii 
colegiului;   
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   n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor 
colegiului;   

   o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;   
   p) gestionarea corespondenţei colegiului;   
   q)întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;   
   r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 

şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi 
autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;   

   s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 
contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor 
directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de  curs. 
(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 
(6) La terminarea  studiilor sau în cazul transferurilor din colegiu elevii trebuie să 

prezinte la secretariat o adeverinţă eliberată de profesorul documentarist şi de administratorul de 
patrimoniu din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite. 

(7) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul 
diriginţilor . 

(8) Se  interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor  şi 
a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 

Art.67–(1) Compartimentul contabilitate este condus de contabilul-şef (administratorul 
financiar) şi este subordonat directorului colegiului; din compartimentul financiar fac parte 
administratorul şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu 
denumirea generică de contabil sau contabil-şef. 

(2) Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii 
financiar-contabile a colegiului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(3) Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
   a) să desfăşoare activităţii financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare;   
   b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al colegiului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;   
   c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform 

legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;   
   d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu 

privire la execuţia bugetară;   
   e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;   
   f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul 

colegiului şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;   

   g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori 
de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;   

   h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;   
   i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale colegiului faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;   
   j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;   
   k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului 

de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 
patrimoniul unităţii;   

   l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim 
special;   
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   m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile 
prevăzute de normele legale în materie;   

   n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de 
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de 
administraţie.   

(4) Alte sarcini ale seviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului aprobată de 
director. 
 

SECŢIUNEA III 
Personalul nedidactic (administrativ) 

 
Art.68. – Personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor Legii nr. 53/2003  modificată  şi completată  prin Legea  nr. 40/2011  privind Codul 
muncii. 

Art.69. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al 
colegiului (de întreţinere şi îngrijire, de pază, fochisti, muncitori, etc.), fiind coordonat de 
administratorul de patrimoniu. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului colegiului. 
(3) Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie; 
c) întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului 

spre aprobare; 
d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi 

servicii şi documentaţiile de atribuire a  contractelor împreună cu compartimentul contabilitate; 
e) face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la 

nivelul unităţii; 
f)  întocmeşte  fişele  de magazie  şi  ţine evidenţa  consumurilor de  materiale aprobate 

de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare; 
g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

gospodărire; 
h) pune  în  aplicare  măsurile  stabilite  de  către  conducerea  unităţii,  pe  linia securităţii 

şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 
i) realizează   demersurile  necesare  obţinerii  autorizaţiilor  de  funcţionare  a instituţiei; 
j) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale; 
k) întocmeşte   documentaţia   pentru  organizarea  licitaţiilor  şi  monitorizează execuţia 

contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice; 
l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la 

existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului 
financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 

m) propune conducerii colegiului calificativele anuale ale personalului din subordine, 
măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 

n) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de 
legalitate şi eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor 
din compartimentul administrativ; 

o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia 
asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului colegiului, raport ce va fi supus 
validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale. 

p) alte atribuţii prevăzute în fişa postului. 
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(4) Întregul  inventar mobil şi imobil al colegiului se  trece  în registrul inventar al 
acestuia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin colegiului se 
poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(5) Personalul  de  îngrijire  răspunde  de  asigurarea  curăţeniei  pentru  spaţiul repartizat 
de către  administrator sau director. Programul personalului de îngrijire  este stabilit de către 
administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. 
Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

(6) Paza şi controlul accesului în colegiu se face cu personal specializat şi autorizat de 
unitatea teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al colegiului. Personalul de pază şi 
control are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în colegiu, 
notând în Registrul vizitatorilor (Anexa 1), care se află permanent la punctul de control,  
identitatea  şi  scopul  vizitei.  Accesul  persoanelor  şi  autoturismelor  în  incinta colegiului se 
face conform precizărilor art. 11-12 din prezentul regulament. Administratorul întocmeşte 
graficul lunar de serviciu pentru personalul de pază, care este avizat de director. 

Art.70. – Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de toate drepturile stipulate de 
legislaţia în vigoare. 

Art.71. – (1) Personalul nedidactic (administrativ) are următoarele obligaţii: 
a) să respecte programul zilnic stabilit de conducerea colegiului împreună cu şeful 

compartimentului administrativ; 
b) de a asigura securitatea  colegiului, conform programului de lucru şi atribuţiilor din 

fişa postului; 
c) asigură igienizarea şi întreţinerea colegiului la nivelul sectoarelor repartizate de 

administrator şi în conformitate cu fişa postului; 
d) să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii colegiului, considerate de 

interes major pentru instituţie; 
e) să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic 

auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în colegiu; 
f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a colegiului în alte 

scopuri decât cele legate de interesele instituţiei; 
g) întreg  personalul nedidactic are obligaţia  de a prezenta  la începutul  anului şcolar 

carnetul de sănătate, vizat la zi. 
(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele  şi responsabilităţile  personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului. 
Art.72. – Nerespectarea  prevederilor actualului  regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente  în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât  şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 
responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea 
următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie individuală verbală; 
b) avertisment scris; 
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
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                                                    CAPITOLUL V 
                               Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 
 
 

SECŢIUNEA I 
Dispoziţii generale 

 
Art.73.–  (1) Elevii  sunt  beneficiarii  primari ai  învăţământului  preuniversitar, conform 

prevederilor legale. 
(2)  Calitatea  de  beneficiar  al  educaţiei  se  exercită  prin  frecventarea cursurilor şi prin 

participarea la toate activităţile existente în programul colegiului. Evidenţa prezenţei se face la 
fiecare oră de curs de către fiecare profesor/ maistru instructor, care consemnează în mod 
obligatoriu fiecare absenţă. 

Art.74.– Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an 
şcolar este vizat de către director/director adjunct, prin intermediul profesorilor diriginţi . 

Art.75.– Elevii din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu au ca organizaţie reprezentativă 
Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar  al elevilor se  
găsesc  în  capitolul VII, art. 39  din STATUTUL ELEVULUI, OMENCS 4742/2016. 

Art.76.– Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 78 din Legea educaţiei  
naţionale  nr. 1/2011,  ale art. 112 – 138 din Regulamentul  de organizare şi funcţionare a 
unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative. 
 

SECŢIUNEA II 
Drepturile beneficiarilor primari ai educa ţiei 

 
Art.77.– Elevii din Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se bucură de toate drepturile 

constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev. 
Art.78.–Elevii  din  Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu beneficiază  de învăţământ gratuit. 

Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot 
percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art.79. – (1) Elevii Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu pot beneficia de diverse tipuri de 
burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, bursa Bani de liceu. Criteriile  de 
acordare a burselor  se  găsesc   în  Metodologia   elaborată   de  Ministerul  Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice şi promulgată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

 (2)  Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către 
consiliul de administraţie, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor.  

(3) Elevii pot beneficia de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, 
ori cu alte persoane juridice sau fizice, dar şi din sursele extrabugetare ale colegiului. 

(4) Elevii cu performanţe şcolare,cei cu  rezultate  remarcabile  în  educaţia  şi formarea 
lor profesională sau în activităţi culturale  şi sportive  pot beneficia de premii, burse, locuri în 
tabere şi alte stimulente oferite de stat,de Primăria Municipiului Tg-Jiu sau din fondurile 
extrabugetare ale colegiului. 

(5) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru 
rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine 
civică exemplară. 

Art.80. – Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara 
orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială 
prin personal de specialitate. 

Art.81.– Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită în colegiu, prin cabinetul medical 
şcolar. 

Art.82.– Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul 
colegiului, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de 
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agrement  sau  în  alte  unităţi  acreditate  în  acest  sens,  cu  respectarea  prevederilor regula-
mentelor de funcţionare a acestora. 

Art.83.–(1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii 
ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza 
unui statut propriu, aprobat de director. 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi 
susţinute în colegiu, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea 
directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de 
acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi 
bunurilor. 

Art.84. – Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, 
reviste/publicaţii  şcolare  proprii, al  căror  conţinut  nu  afectează  siguranţa  naţională, ordinea  
publică,  sănătatea   şi  moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului 
regulament şi a altor regulamente şcolare. 

Art. 85. Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare. 
 
 

SECŢIUNEA III 
Obligaţiile beneficiarilor primari ai educa ţiei 

 
Art.86. – (1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, 

fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după 
ce s-a sunat, aşteptând  în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se 
pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare 
şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor. 
  (2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia 
factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale. 

Art. 87. – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 
a) legile statului; 
b) prezentul  regulament  şi  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar; 
c)  regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 
d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
e) normele de protecţie civilă; 
f) normele de protecţie a mediului. 
Art.88.– (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în 

colegiu, cât şi în afara lui. 
(2) Prin „comportament civilizat” se înţelege: 
a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a 
valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent 
de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi 
liniştită; 

b) evitarea  oricăror forme de violenţă  şi agresivitate  (fizică, psihică, verbală, etc.); 
c)  evitarea  participării pe perioada pauzelor la jocuri  ce le-ar putea  periclita integritatea 

corporală ; 
d) rezolvarea  situaţiilor  conflictuale  prin  dialog  şi  în  conformitate  cu regulamentele  

şcolare (arbitrajul  profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.); 
e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea 

unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate  personal sau în numele clasei; 
f)  adoptarea  unei atitudini sincere şi oneste  în orice situaţie, dar mai ales atunci când se 

produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului. 
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(3) „Ţinuta decentă” presupune: 
a) purtarea uniformei şcolare sau a unui costum de culoare albastru sau negru şi a 

ecusonului; 
b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au 

voie să poarte barbă sau cercei; 
c)  ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; 

fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie să folosească 
un machiaj strident, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr 
mare de cercei în ureche; 

d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri si tatuaje vizibile. 
Art.89. – Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 

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

Art.90. – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le 
restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor 
împrumutate de la biblioteaca colegiului şi restituirea lor la termenul stabilit. 

Art.91. – Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile 
sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare. 

Art.92. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor se face pe uşa dinspre curtea interioară în 
intervalul 750 – 800, pentru elevii din schimbul I, între orele 1350 – 1400 și pentru elevii din 
schimbul al III-lea între orele 1550 – 1600. Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe aceeaşi uşă, 
dinspre scara elevilor. 

(2) Accesul elevilor în liceu se face pe baza ecusonului/ carnetului de elev. 
Art.93. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin 

intermediul elevului de serviciu,iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă. 
Art.94. – Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea 

persoanelor autorizate. 
Art.95. – Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a 

laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate. 
Art.96 . – Elevii pot părăsi colegiul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 

motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al colegiului, învoire 
scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de 
sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi colegiul în timpul programului şcolar şi în cazul în 
care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 
probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi colegiul 
decât însoţiţi de către părinţi/tutori. 

Art.97.–Toţi elevii sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală, conform graficului 
stabilit. 

Art.98. – Motivarea absenţelor elevilor se face conform Procedurii pentru motivarea 
absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului regulament. 

Art.99. – Este interzis elevilor: 
a) să distrugă documente şcolare,precum:cataloage,carnete de elev,foi matricole, docu-

mente din portofoliu educaţional etc.; 
b) să  deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  colegiului  (materiale  didactice  şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ 
etc.); 

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

d) să  organizeze   şi  să  participe   la  acţiuni  de  protest,  care  afectează desfăşurarea  
activităţii de învăţământ  sau care afectează  participarea  la programul şcolar; 

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
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f) să deţină,să consume sau să comercializeze,în perimetrul colegiului şi în afara acestuia, 
droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

g) să introducă şi să facă uz în perimetrul colegiului de orice tipuri de arme sau alte 
instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea  lor,  pot  afecta  
integritatea  fizică  şi  psihică  a  elevilor  şi  a personalului colegiului; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; 
j) să fotografieze sau să filmeze în incinta colegiului, fără aprobarea directorului; 
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul colegiului; 
l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini 

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

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei; 
o) să  părăsească   incinta  şcolii  în  timpul  pauzelor  sau  după  începerea cursurilor, fără 

avizul directorului/profesorului de serviciu; 
p) să insulte şi/sau să hărţuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau 

în afara perimetrului şcolar; 
q) să aibă o atitudine de ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului 

şcolii. 
r) să aducă în incinta  colegiului  persoane  străine care  pot tulbura activitatea colegiului; 
s) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta colegiului sau în 

spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport); 
t) să circule pe scara profesorilor; 
u) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.  
Art.100. – (1) Efectuarea  serviciului pe şcoală  de către  elevi se face conform graficului 

stabilit de către directorul adjunct. 
(2) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri: 
a) este persoană oficială, reprezentând  „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor; 
b) se prezintă la şcoală la ora 750, în cazul elevilor din schimbul I, şi la ora 1350, în cazul 

elevilor din schimbul al II-lea; îşi încheie serviciul la sfârşitul ultimei ore de curs a schimbului 
respectiv ;  

c) se subordonează profesorului de serviciu, cu care ia legătura la începutul programului 
şi care îl va instrui cu privire la activitatea din ziua respectivă; 

d) are o ţinută şi o atitudine decentă; 
e) poartă  insigna, care îi afirmă calitatea  oficială de reprezentant  al şcolii ; 
f) informează profesorul de serviciu sau directorul despre problemele apărute în timpul 

serviciului; 
g) nu schimbă calitatea  de elev de serviciu cu niciun coleg;  anunţă  cu o zi înainte dacă 

nu poate presta serviciul pe şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă 
profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care preia serviciul pe şcoală; 

h) nu întreţine discuţii  cu colegii şi prietenii în timpul serviciului;nu permite aglomerarea 
elevilor în faţa cancelariei; 

i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor; 
j) preia şi conduce persoanele vizitatoare; 
k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor; 
l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau de director. 
Art.101. – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în 

baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte. 
 



23 
 

 
 
(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt: 
a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la 

începutul orei lista elevilor absenţi; 
b) asigură creta şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei; 
c)  veghează  la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage  atenţia elevilor să nu arunce hârtii 

sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi; 
d) aeriseşte clasa pe timpul pauzelor; 
e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi 

elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează  profesorul de serviciu, administratorul, 
dirigintele sau conducerea liceului asupra neregulilor constatate. 

Art.102.– (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei 
clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi 
şi diriginte, profesor sau conducerea colegiului, se instituie funcţia de şef de clasă. 

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt: 
a) veghează  asupra păstrării  ordinii în clasă  pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; 

este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă; 
b) atrage  atenţia asupra comportamentului  necuviincios  al colegilor, asupra deteriorării 

bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv; 
c) informează  profesorii  clasei, dirigintele  şi  conducerea colegiului  despre doleanţele, 

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi; 
d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 
e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte. 

 
SECŢIUNEA IV 

Recompensele elevilor 
 

Art.103.–Elevii  care  obţin  rezultate  remarcabile  în  activitatea  şcolară  şi extraşcolară 
şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a)  evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă  adresată  părinţilor, cu menţiunea  faptelor deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat; 
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de 

sponsori; 
e) premii, diplome, medalii; 
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere  de profil din ţară 

şi din străinătate; 
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
Art.104. – Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt 

recompensaţi cu diplome şi eventual şi financiar. 
Art.105.–(1)La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt  premiaţi pentru activitatea  desfăşurată, 

la propunerea profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului,daca: 
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9,00; 

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 extra-

şcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
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Art.106. – Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi 
material sau finaciar din fondurile extrabugetare ale colegiului sau din partea Consilului 
reprezentativ al părinţilor. 

SECŢIUNEA V 
Sancţiunile elevilor 

 
Art.107.- Sancţiunile care se pot aplica, în conformitate cu STATUTUL ELEVULUI, 

OMECS Nr. 4742/10.08.2016, sunt următoarele:   
   a) observaţie individuală  
   b) mustrare scrisă;   
   c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale/ bani de liceu/bursa 
profesională;   
   d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ 
   e) preavizul de exmatriculare;   
   f) exmatricularea.   
            Art. 108 Cu excepţia observaţiei individuale, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt 
comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.   

Art. 109- Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.     
 Art.110.-(1) Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului 
profesoral constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea 
dovadă că înţeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă 
comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.   
   (2) Sancţiunea se aplică de către învăţător profesorul diriginte.   
    Art.111.- (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul 
diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.   
   (2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.   
   (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un 
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul 
semestrului în care a fost aplicată.   
   (4) Mustrarea scrisă este redactată de profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către 
director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al colegiului; documentul va fi înmânat 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau 
transmis prin poştă, cu confirmare de primire.   
   (5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 
înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.   
   (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.   
    Art.112.-(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.   
   (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
colegiului. 
    Art.113.-(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, se propune de către consiliul clasei, 
se aprobă de către consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea,în scris şi sub semnătură, a 
sancţiunii, de către profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al 
elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.   
   (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.   
   (3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
colegiului.   
     Art.114.-(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, 
pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din 
totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se aprobă în Consiliul 
Profesoral, se semnează de către diriginte şi de director şi se înmânează şi sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.   
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   (2) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.   
   (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.   
   (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, este validată de consiliul profesoral al 
unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului clasei.   
    Art.115.-(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din colegiu , până la sfârşitul 
anului şcolar.   
   (2) Exmatricularea poate fi:   
   a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ 
și în acelaşi an de studiu;   
   b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;   
   c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă 
de timp.   
   (3) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.   
    Art. 116.-(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de 
învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din 
învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de 
către consiliul profesoral al colegiului .   
   (2) 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.   
   (3) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 
constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a 
fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.   
   (4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.   
   (5) Sancţiunea se comunică,de către directorul unităţii de învăţământ, în scris şi sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.   
   (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
colegiului.   
    Art.117.-(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea noastră se aplică elevilor 
din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 
apreciate ca atare de către consiliul profesoral.   
   (2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.   
   (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.   
   (4) Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.   
   (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 
unităţii de învăţământ.   
    Art.118.- (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere 
pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul 
postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.   
   (2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se stabileşte şi 
durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul colegiului transmite 
Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, propunerea motivată a consiliului 
profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să 
rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.   
   (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei şi în registrul matricol.   
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   (4) Sancţiunea se comunică,de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, în 
scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi elevului, dacă acesta a 
împlinit 18 ani.   
    Art.119.-(1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia 
dintre sancţiunile menţionate la articolul 107 punctele a-e, se poate anula dacă elevul sancţionat 
dovedeşte un comportament ireproşabil, pe o perioada de cel puțin opt săptămâni de școală, până 
la încheierea semestrului/anului şcolar.   
   (2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se 
aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.   
    Art.120.-Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.   
     Art.121.-(1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor 
colegiului sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în 
temeiul răspunderii civile (Art. 1357-1374 din Codul Civil) delictuale pentru fapta proprie sau al 
răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor 
sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate/sustrase.   
   (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregii clase/claselor.   
   (3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de 
manual. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi 
sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare. 
       Art.122.-(1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 107, cu excepţia exmatriculării 
din toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul 
major, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile 
calendaristice de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ 
poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în termen de 5 zile 
calendaristice de la comunicarea sancţiunii.   
   (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de 
soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
competentă.   
   (3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    
 

SECŢIUNEA VI 
Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 
  
    Art.123.-  Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.   
    Art.124.-(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, 
la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.   
   (2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-
back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.   
    Art.125.-(1)Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic,conform legii.   
   (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 
dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:   
   a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;   
   b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;   
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   c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, 
deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;   
   d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă înaltă.   
          Art.126.-(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. 
Acestea pot fi:   
   a) chestionări orale;   
   b) lucrări scrise;   
   c) experimente şi activităţi practice;   
   d) referate şi proiecte;   
   e) interviuri;   
   f) portofolii;   
   g) probe practice;   
   h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau 
elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.   
    Art.127.-Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale 
scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele 
şcolare, parte a Curriculumului naţional.   
    Art.128.-(1)Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 10 la 1 în învăţământul 
secun-dar şi în învăţământul postliceal.   
   (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Nota/data 
    Art.129.-(1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi 
în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.   
   (2) Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv 
nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, 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.   
   (3) In cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să 
fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu 
structura modulului - pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o 
notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de 
două.   
   (4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de 
note prevăzute la alin. (2), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale 
semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore.   
   (5) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de 
desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.   
   (6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 
destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în 
şcoală până la sfârşitul anului şcolar.   
    Art.130.- (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice 
au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.   
   (2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea 
mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către 
acesta a reglementărilor adoptate de colegiu.   
   (3) La sfârşitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 
aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.   
    Art.131.-(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul 
de note prevăzut de prezentul Regulament.   
   (2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. 
La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.   
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   (3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia 
notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără 
rotunjire.   
   (4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media 
semestrială se calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la 
evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (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.   
   (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii 
semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit 
medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport,media de pe semestrul în care 
elevul nu a fost scutit devine media anuală.   
   (6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în 
catalog cu cerneală roşie.   
   (7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul 
desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care 
se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind 
condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.   
   (8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale 
de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 
module, se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui 
modul fiind similară cu media generală a unei discipline.   
     Art.132.-(1) În învăţământul secundar inferior,secundar superior şi postliceal mediile 
semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care 
a predat disciplina/modulul. Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginţi 
ai claselor.   
    Art.133.-(1) 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.   
   (2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, 
la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul . . " sau "scutit medical în anul şcolar . . ", 
specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul 
medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.   
   (3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la 
orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. 
Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.   
   (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 
supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele 
unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un 
program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate.   
     Art.134.- (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se 
încheie fără disciplina religie.   
   (2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.   
   (3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale 
alternative în cadrul unităţii, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.   
    Art.135.-Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 
disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.   
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     Art.136.-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 şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-
un semestru la disciplinele/modulele respective.   
   b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii în urma unor solicitări oficiale, pentru 
perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne 
şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;   
   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;   
   e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 
mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către 
cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.   
    Art.137.-(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în 
primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.   
   (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza notelor 
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.   
   (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi 
amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi 
(2) sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea colegiului, înaintea sesiunii 
de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în 
sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi,se pot prezenta la sesiunea 
de examene de corigenţe.   
    Art.138.-(1) 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.   
   (2) 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 cel mult două module care se finalizează la sfârşitul 
anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei 
şcolare, la cel mult două module.   
   (3) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, 
într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.   
   (4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a), se organizează şi o sesiune specială de 
examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în 
cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.   
   Art. 139.-(1) Sunt declaraţi repetenţi:   
   a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/ 
module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au 
promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, 
organizată în conformitate cu Art. 201, alin. 4 din ROFUIP.   
   b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;   
   c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea 
specială prevăzută la Art. 201, alin. (4) din ROFUIP sau care nu promovează examenul la toate 
disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;   
   d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 
disciplină/modul;   
   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 altă 
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unitate de învăţământ", respectiv "fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o 
perioadă de 3 ani".   
   Art. 140. -   (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o 
repetă,  inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot 
transfera la altă unitate de învăţământ.   
   (2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi 
repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare 
aprobată.   
   (3) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în 
situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.   
   (4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul 
postliceal, care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a 
treia oară, se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. În situaţia în care elevii din 
învăţământul secundar superior nu au împlinit 18 ani rămân în învăţământul cu frecvenţă zi/seral.   
    Art.141. -(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o 
singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se 
acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.   
   (2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul colegiului, în termen de 24 de ore de la 
afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.   
   (3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 
târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.   
   (4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice 
decât cele care au făcut examinarea.   
    Art.142.-(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se 
face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.   
   (2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei, se face 
numai din materia acelui semestru.   
   (3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în 
anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.   
   (4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 
comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale ale clasei la care se 
face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an 
de studiu.   
   (5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul colegiului înscrie în catalogul 
clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care 
elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe 
susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale 
specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de 
candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele 
respective.   
   (6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.   
   (7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se 
transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, 
mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, 
devin medii anuale pentru disciplina respectivă.   
   (8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 
elevului îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei 
şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea noastră.   
   (9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale 
pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia 
şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi pe cele ale clasei din unitatea noastră. În acest caz, 
media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.   



31 
 

   (10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 
profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. 
Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.   
    Art.143.-(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă 
încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu şi-au finalizat învăţământul obligatoriu până la 
această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la 
cerere, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.   
   (2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi 
care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au 
depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi care nu şi-au finalizat 
învăţământul secundar inferior, gimnazial, pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în 
programul "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale.   
    Art.144.-Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot 
dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de 
diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare,conform art.207 din ROFUIP.   
    Art. 145. - (1) Elevii, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă 
determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea noastră, la solicitarea scrisă a părintelui, 
tutorelui sau susţinătorului legal.   
   (2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după 
revenirea în ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar.   
   (3) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc 
după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi 
echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul 
şcolar parcurs în străinătate.   
    Art. 146.-(1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţă 
de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-
verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, 
repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.   
   (2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, 
tutorilor sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în 
cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.   
   (3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi,profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, 
tutorelui sau susţinătorului legal, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada 
de încheiere a situaţiei şcolare.   
 (4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 
elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu 
excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată.   
 

SECŢIUNEA VII 
Transferul elevilor 

 
Art. 147 Copiii si elevii au dreptul sa se transfere de la o formatiune de studiu la alta, de la o 
unitate de invatamant la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o 
specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu 
prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de organizare si functionare a unitatii de 
invatamant la care se face transferul. 
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Art. 148 Transferul copiilor si elevilor se face cu aprobarea consiliului de administratie al 
unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera. 
Art. 149 (1) In invatamantul anteprescolar/prescolar, primar si gimnazial, precum si in 
invatamantul profesional, liceal si postliceal elevii se pot transfera de la o grupa/formatiune de 
studiu la alta, in aceeasi unitate de invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta,in limita 
efectivelor maxime de  anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiune de studiu. 
(2) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de 
anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiune de studiu, inspectoratul scolar poate aproba 
depasirea efectivului maxim, in scopul efectuarii transferului. 
Art. 150 (1) In invatamantul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se 
schimba filiera, domeniul de pregatire, specializarea/calificarea profesionala este conditionata de 
promovarea examenelor de diferenta. 
(2) Disciplinele/Modulele la care se sustin examene de diferenta se stabilesc prin compararea 
celor doua planuri-cadru. Modalitatile de sustinere a acestor diferente se stabilesc de catre 
consiliul de administratie al unitatii de invatamant si la propunerea membrilor catedrei. 
Art. 151 Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul 
postliceal se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu respectarea urmatoarelor conditii: 
a) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul 
semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la 
specializarea la care se solicita transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 
invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea 
acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea 
conditiei de medie, mentionate anterior; 
b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele X—XII/XIII se pot transfera, de regula, daca 
media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se 
solicita transferul; 
c) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot 
transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media 
ultimului admis la calificarea profesionala la care se solicita transferul; in situatii medicale 
deosebite, elevii din clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferati 
si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei 
medicale judetene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie, mentionate 
anterior; 
d) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a si a XI-a se pot 
transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului 
promovat din clasa la care se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de 
catre consiliul de administratie; 
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din invatamantul liceal se pot transfera in aceeasi 
clasa in invatamantul profesional cu durata de 3ani dupa sustinerea examenelor de diferenta, in 
limita efectivului de 30 de elevi la clasa si in baza criteriilor prevazute de regulamentul de 
organizare si functionare a unitatii de invatamant la care se solicita transferul; 
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata de 3 ani se pot 
transfera doar in clasa a IX-a a invatamantului liceal, cu respectarea mediei de admitere la 
profilul si specializarea la care solicita transferul. Elevii din clasele a X-a si a XI-a din 
invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera in clasa a X-a din invatamantul 
liceal, cu respectarea conditiei de medie a clasei la care solicita transferul si dupa promovarea 
examenelor de diferenta; 
g) elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu 
frecventa, cursuri de zi la invatamantul cu frecventa cursuri serale, in anul terminal, dupa 
absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta. 
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Art. 152 Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul 
postliceal se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: 
a) elevii de la invatamantul cu frecventa redusa se pot transfera la forma de invatamant cu 
frecventa, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferenta, daca au media anuala cel 
putin 7,00 la fiecare disciplina/modul de studiu, in limita efectivelor maxime de elevi la clasa si 
potrivit criteriilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 
transferul se face, de regula in aceeasi clasa, cu exceptia elevilor din clasa terminala de la 
invatamantul cu frecventa redusa, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot 
transfera in clasa terminala din invatamantul cu frecventa; 
b) elevii de la invatamantul cu frecventa se pot transfera la forma de invatamant cu frecventa 
redusa, in limita efectivelor maxime de elevi la clasa; 
c) elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu 
frecventa la invatamantul cu frecventa redusa, in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si 
dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta. 
Art. 153 (1) Transferul elevilor de la o formatiune de studiu cu predarea unei limbi de circulatie 
internationala in regim normal la o formatiune de studiu cu predare intensiva, respectiv bilingva, 
a unei limbi de circulatie internationala se realizeaza astfel: 
a) testul de aptitudini si cunostinte va fi elaborat la nivelul unitatii  de invatamant in care elevul 
se transfera, de catre o comisie desemnata in acest sens de directorul unitatii de invatamant; 
b) la nivel liceal, incepand cu clasa a IX-a, elevii care se transfera la clasele cu predare intensiva, 
respectiv bilingva a unei limbi de circulatie internationala vor sustine examene de diferenta (dupa 
caz) si un test de verificare a competentelor lingvistice in unitatea deinvatamant la care se 
transfera. 
(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unitatii de invatamant de catre 
o comisie desemnata in acest sens de directorul unitatii de invatamant. 
(3) Elevii din sectiile bilingve francofone care solicita schimbarea disciplinei nonlingvistice vor 
sustine examen de diferenta in vacanta intersemestriala. 
Art. 154 (1) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, profilul si/sau specializarea 
se efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Prin exceptie, 
transferurile de la nivelurile anteprescolar si prescolar se pot face oricand in timpul anului scolar, 
tinand cont de interesul superior al copilului. 
(2) Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: 
a) de la invatamantul cu frecventa la cel cu frecventa redusa, in perioada intersemestriala sau a 
vacantei de vara; 
b) de la invatamantul cu frecventa redusa la cel cu frecventa, numai in perioada vacantei de vara. 
(3) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, cu schimbarea profilului si/sau 
specializarii se efectueaza in perioada vacantei de vara. 
(4) Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii: 
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate 
b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de 
directia de sanatate publica; 
c) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; 
d) la/de la invatamantul de arta, sportiv si militar; 
e) de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu program de predare 
bilingv la celelalte clase; 
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. 
Art. 155 Gemenii, tripletii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau la cererea elevilor daca acestia sunt majori, cu 
aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 
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Art. 156 (1) Elevii din unitatile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine 
publica si securitate nationala,declarati inapti pentru cariera militara, se pot transfera intr-o 
unitate din reteaua ministerului, potrivit prevederilor prezentului regulament. 
(2) Copiii cadrelor militare in activitate, ai militarilor angajati pe baza de contract, ai 
functionarilor publici cu statut special, in timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera 
la cerere, din unitatile de invatamant din reteaua ministerului in unitatile de invatamant liceal si 
postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, daca indeplinesc 
criteriile de recrutare si au fost declarati admisi la probele de selectie, in baza dosarului de 
candidat, conform reglementarilor specifice ale acestor unitati. 
Art. 157 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la 
unitati de invatamant de stat, in conditiile prezentului regulament. 
(2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular, cu 
acordul unitatii primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si 
functionare. 
Art. 158  (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale,in functie de evolutia acestora 
se pot face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre 
invatamantul de masa si invers. 
(2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau 
de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului si de catre consilierul pedagog scolar. 
Decizia de reorientare se ia de catre comisia de orientare scolara si profesionala din cadrul 
centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de 
Resurse si Asistenta Educationala, cu acordul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. 
Art. 159 Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite 
situatia scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la care se 
transfera elevul este obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare situatia scolara a 
celui transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la primirea situatiei 
scolare de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri 
in calitate de audient. 
 

 
 

SECŢIUNEA VIII 
Examenele organizate la nivelul colegiului 

 
    Art. 160 (1) Examenele organizate de unitatile de invatamant sunt: 
a) examen de corigenta; 
b) examen de incheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati; 
c) examen de diferente pentru elevii a caror inscriere in unitatea deinvatamant este conditionata 
de promovarea unor astfel de examene; 
d) examinari/testari organizate in vederea inscrierii elevilor in clasa pregatitoare/, respectiv in 
clasa a V-a. 
(2) Organizarea, in unitatile de invatamant, a examenelor de admitere in invatamantul liceal sau 
profesional, precum si a examenelor si evaluarilor nationale se face conform metodologiilor 
aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 
(3) Se interzice organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in prima clasa a 
invatamantului primar. Examinarea de specialitate, in acest caz, se va face numai in situatia in 
care parintele, tutorele sau sustinatorul legal decide inscrierea copilului in clasa pregatitoare 
inainte de varsta stabilita prin lege si se realizeaza de catre Centrul Judetean de Resurse si 
Asistenta Educationala/CentrulMunicipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala. 
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) unitatile de invatamant cu predare in limbile 
minoritatilor nationale, care pot organiza testari ale nivelului cunoasterii limbii de predare, in 
cazul in care numarul candidatilor la inscrierea in clasa pregatitoare depaseste numarul de locuri, 
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in baza metodologiei de inscriere in invatamantul primar aprobate prin ordin al ministrului 
educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 
(5) Organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in clasa pregatitoare este permisa 
pentru unitatile de invatamant cu profil artistic si cu profil sportiv, in vederea testarii aptitudinilor 
specifice, in baza metodologiei de inscriere in invatamantul primar, aprobata prin ordin al 
ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 
(6) Organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in clasa a V-a este permisa in 
urmatoarele situatii: 
a) pentru unitatile de invatamant care nu au clase de invatamant primar, iar numarul cererilor de 
inscriere in clasa a V-a depaseste numarul locurilor oferite; 
b) pentru unitatile de invatamant cu profil artistic si cu profil sportiv, in vederea testarii 
aptitudinilor specifice; 
c) pentru unitatile de invatamant care urmaresc formarea unor clase cu predare in regim intensiv 
a unei limbi de circulatie internationala, in vederea verificarii nivelului de cunoastere a limbii 
respective. 
(7) Elevii care, anterior inscrierii in clasa a V-a, la clasele cu predare in regim intensiv a unei 
limbi de circulatie internationala au sustinut examene de competenta lingvistica intr-o limba de 
circulatie internationala si au obtinut o diploma nivel A1 sau nivel superior sunt admisi fara a 
mai sustine proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva, numai daca numarul 
total al elevilor care opteaza pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri 
aprobat pentru clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi decirculatie internationala. In 
cazul in care numarul total al elevilor care opteaza pentru clasele cu predare in regim intensiv a 
unei limbi de circulatie internationala este mai mare decat numarul de locuri aprobat pentru acest 
tip de clase, toti elevii sustin examenul pentru evaluarea nivelului de cunostinte a limbii 
respective. 
Art. 161 Desfasurarea examenelor de diferenta are loc, de regula, in perioada vacantelor scolare. 
Art. 162 La examenele de diferenta pentru elevii care solicitatransferul de la o unitate de 
invatamant la alta nu se acordareexaminare. 
Art. 163 (1) Pentru desfasurarea examenelor exista trei tipuri deprobe: scrise, orale si practice, 
dupa caz. La toate examenele se sustin,de regula, doua din cele trei probe — proba scrisasi proba 
orala. 
(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorita profiluluisau/si specializarii/calificarii 
profesionale, este necesarasi probapractica, modalitatile de sustinere a acesteia, precum si cea de-
a douaproba de examen sunt stabilite de directorul unitatii de invatamantimpreuna cu membrii 
catedrei de specialitate. 
(3) Proba practica se sustine la disciplinele/modulele care au,preponderent, astfel de activitati. 
(4) Directorul unitatii de invatamant stabileste, prin decizie, in bazahotararii consiliului de 
administratie, componenta comisiilor si datelede desfasurare a examenelor. Comisia de corigente 
are in componenta unpresedinte si cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecarecomisie 
pe disciplina. Comisia este responsabila de realizareasubiectelor. 
(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice deaceeasi specialitate sau, 
dupa caz, specialitati inrudite/din aceeasiarie curriculara. 
(6) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didacticeeste cel care a predat 
elevului disciplina/modulul de invatamant intimpul anului scolar. In mod exceptional, in situatia 
in care intre elevsi profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii,in comisia de 
examen este numit un alt cadru didactic de aceeasispecialitate sau, dupa caz, de specialitati 
inrudite din aceeasi arie 
curriculara. 
Art. 164 (1) Proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minutepentru invatamantul primar 
si de 90 de minute pentru invatamantulsecundar si postliceal, din momentul transcrierii 
subiectelor pe tabla 
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sau al primirii, de catre elev, a foii cu subiecte. Proba scrisa continedoua variante de subiecte, 
dintre care elevul trateaza o singuravarianta, la alegere. 
(2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog cadru didacticelev,pe baza biletelor de 
examen. Numarul biletelor de examen este dedoua ori mai mare decat numarul elevilor care 
sustin examenul la 
disciplina/modulul respectiva/respectiv. Fiecare bilet contine douasubiecte. Elevul poate schimba 
biletul de examen cel mult o data. 
(3) Fiecare cadru didactic examinator acorda elevului cate o nota lafiecare proba sustinuta de 
acesta. Notele de la probele orale saupractice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi si 
fractionare. 
Media aritmetica a notelor acordate la cele doua sau trei probe, rotunjita la nota intreaga cea mai 
apropiata, reprezinta nota finala la examenul de corigenta, fractiunile de 50 de sutimi rotunjindu-
se in favoarea elevului. 
(4) Media obtinuta de elev la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu doua 
zecimale, fara rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Intre notele finale 
acordate de cei doi examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar, 
medierea o face presedintele comisiei de examen. 
(5) La clasele la care evaluarea cunostintelor se face prin calificative se procedeaza astfel: dupa 
corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral fiecare examinator acorda 
calificativul sau global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de 
comun acord intre cei doi examinatori. 
Art. 165 (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, daca obtine 
cel putin calificativul„Suficient”/media 5,00. 
(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplina/modul la care sustin 
examenul de corigenta, cel putin calificativul „Suficient”/media 5,00. 
(3) Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii 
amanati pentru un an si la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata timp de 
un an scolar constituie media anuala a disciplinei respective si intra in calculul mediei generale 
anuale. 
(4) La examenul de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pe semestrul al doilea sau 
la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media 
obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva. 
Art. 166 (1) Elevii corigenti sau amanati, care nu se pot prezenta la examene din motive 
temeinice, dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de la data examenului, sunt 
examinati la o data ulterioara, stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai tarziu de 
inceperea cursurilor noului an scolar. 
(2) In situatii exceptionale, respectiv internari in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, 
inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa inceperea cursurilor noului an 
scolar. 
Art. 167 (1) Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scolare, la examenele 
pentru elevii amanati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se 
consemneaza in catalogul de examen de catre cadrele didactice examinatoare si se trec in 
catalogul clasei de catre secretarul-sef/secretarul unitatii de invatamant, in termen de maximum 5 
zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu 
exceptia situatiilor prevazute la art. 145 alin. (2), cand rezultatele se consemneaza in catalogul 
clasei in termen de cinci zile de la afisare. 
(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferenta se consemneaza in catalogul de 
examen, de catre cadrele didactice examinatoare, iar in registrul matricol si in catalogul clasei de 
catre secretarul-sef/secretarul unitatii de invatamant. 
(3) In catalogul de examen se consemneaza calificativele/notele acordate la fiecare proba, nota 
finala acordata de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum si media 
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obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de 
catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului. 
(4) Presedintele comisiei de examen preda secretarului unitatii de invatamant toate documentele 
specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrarile scrise si insemnarile elevilor la proba 
orala/practica. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar numai 
tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 145 
alin. (2). 
(5) Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza in 
arhiva unitatii de invatamant timp de un an. 
(6) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de incheiere a situatiei pentru elevii 
amanati, precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza, la loc vizibil, a doua zi dupa 
incheierea sesiunii de examen si se consemneaza in procesul-verbal al primei sedinte a 
consiliului profesoral. 
Art. 168 Dupa terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situatiei de corigenta sau de 
reexaminare, invatatorul/ institutorul/profesorulpentru invatamantul primar/profesorul diriginte 
consemneaza in catalog situatia scolara a elevilor care au participat la aceste examene. 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
Evaluarea unităţilor de învăţământ   

 
Art. 169 Evaluarea institutionala se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, in doua 
forme fundamentale: 
a) inspectia de evaluare institutionala a unitatilor de invatamant; 
b) evaluarea interna si externa a calitatii educatiei. 
Art. 170 (1) Inspectia de evaluare institutionala a unitatilor de invatamant reprezinta o activitate 
de evaluare generala a performantelor diferitelor categorii de unitati de invatamant, prin raportare 
explicita la politicile educationale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele 
asumate in functionarea acestora. 
(2) Inspectia de evaluare institutionala se realizeaza de catre inspectoratele scolare si minister, 
prin inspectia scolara generala a unitatilor de invatamant, in conformitate cu prevederile 
regulamentuluide inspectie a unitatilor de invatamant, elaborat de minister. 
(3) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, prin inspectia scolara, inspectoratele scolare: 
a) indruma, controleaza si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare—invatare—evaluare; 
b) indruma, controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor de 
invatamant. 
(4) Conducerea unitatilor de invatamant si personalul didactic nu pot refuza inspectia scolara, cu 
exceptia situatiilor in care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestia nu isi pot 
desfasura activitatile profesionale curente. 
 

SECŢIUNEA I 
Evaluarea interna a calitatii educatiei 

 
Art. 171 (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru unitatea de invatamant 
si este centrata preponderent pe rezultatele invatarii. 
(2) Evaluarea interna se realizeaza potrivit legislatiei in domeniul asigurarii calitatii in 
invatamantul preuniversitar. 
Art. 172 (1) In conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecarei unitati de invatamant se 
infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC). 
(2) Pe baza legislatiei in vigoare, unitatea de invatamant elaboreaza si adopta propria strategie si 
propriul regulament de functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. 
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(3) Conducerea unitatii de invatamant este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate. 
Art. 173 In procesele de autoevaluare si monitorizare interna, unitatile de invatamant profesional 
si tehnic vor aplica instrumentele Cadrului national de asigurare a calitatii in invatamantul 
profesional si tehnic. 
Art. 174 (1) Componenta, atributiile si responsabilitatile comisiei pentru evaluarea si asigurarea 
calitatii sunt realizate in conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externa a calitatii din partea Agentiei Romane de Asigurare a 
Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a ministerului se bazeaza pe analiza raportului de 
evaluare interna a activitatii din unitatea de invatamant. 
 
 
 

SECŢIUNEA II 
Evaluarea externa a calitatii educatiei 

 
Art. 175 (1) O forma specifica de evaluare institutionala, diferita de inspectia generala a 
unitatilor de invatamant, o reprezinta evaluarea institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si 
evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, realizata de Agentia Romana de 
Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar. 
(2) Evaluarea externa a calitatii educatiei in unitatile de invatamant se realizeaza, in conformitate 
cu prevederile legale, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 
Preuniversitar. 
(3) Unitatile de invatamant se supun procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii. 
(4) Evaluarea, autorizarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor institutionale, conform 
prevederilor legale. 
(5) In cazul unitatilor de invatamant supuse evaluarii externe realizate de catre Agentia Romana 
de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in bugetele acestora vor fi asigurate, in 
mod distinct,din finantarea de baza, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor 
percepute de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar 
pentru aceasta activitate. 

 
CAPITOLUL VII 

Partenerii educaţionali 
 
                                                                  SECŢIUNEA I 
      Art. 176 (1) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai anteprescolarului/prescolarului/elevului 
sunt parteneri educationali principali ai unitatilor de invatamant. 
(2) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informatiile legate 
de sistemul de invatamant care privesc educatia copiilor lor. 
(3) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi sustinuti de 
sistemul de invatamant, pentru a se educa si a-si imbunatatii aptitudinile ca parteneri in relatia 
familie—scoala. 
Art. 177(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa fie 
informat periodic referitor la situatia scolara si la comportamentul propriului copil. 
(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa dobandeasca 
informatii referitoare numai la situatia propriului copil. 
Art. 178(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are acces in incinta 
unitatii de invatamant in concordanta cu procedura de acces, daca: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu 
directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant; 
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b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invatamant; 
d) participa la intalnirile programate cu educatorul puericultor/ educatoarea/ invatatorul/ 
institutorul/ profesorul pentru invatamant prescolar/primar/profesorul diriginte; 
e) participa la actiuni organizate de asociatia de parinti. 
(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor, tutorilor sau 
sustinatorilor legali in unitatile deinvatamant. 
Art. 179 Parintii, tutorii sau sustinatorii legali au dreptul sa se constituie in asociatii cu 
personalitate juridica, conform legislatiei invigoare. 
Art. 180 (1) Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele/sustinatorul legal al 
copilului/elevului in care este implicat propriul copil se face prin discutii amiabile cu salariatul 
unitatii de invatamant implicat, educatorul puericultor/ educatoarea/ invatatorul/ institutorul 
profesorul pentru invatamantul prescolar /primar/ profesorul diriginte. 
Parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa 
participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la 
rezolvarea conflictului, parintele/tutorele/sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii 
unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei. 
(2) In cazul in care parintele/tutorele/sustinatorul legal considera ca starea conflictuala nu a fost 
rezolvata la nivelul unitatii de invatamant, acesta are dreptul de a se adresa, in scris, 
inspectoratului scolar pentru a media si rezolva starea conflictuala. 
 

SECŢIUNEA II 
Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatoril or legali 

 
Art. 181(1) Potrivit prevederilor legale parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a 
asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru 
scolarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor. 
(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, in perioada 
invatamantului obligatoriu, poate fi sanctionat, conform legislatiei in vigoare, cu amenda 
cuprinsa intre 100 lei si 1.000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii. 
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (2) se 
realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant. 
(4) Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea copilului/elevului inunitatea de invatamant, 
parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a prezenta documentele medicale 
solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/formatiune destudiu/pentru 
evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de 
invatamant. 
(5) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia 
legatura cu profesorul pentru invatamantul prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru 
invatamantul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta 
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatorului 
puericultor/educatoarei/invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamant 
prescolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura. 
(6) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal raspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul unitatii de invatamant, cauzate deelev. 
(7) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului din invatamantul primar are obligatia sa il 
insoteasca pana la intrarea in unitatea de invatamant, iar la terminarea orelor de curs sa il preia. 
In cazul in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfasoare o astfel de 
activitate, imputerniceste o alta persoana. 



40 
 

(8) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului din invatamantul primar, gimnazial si 
ciclul inferior al liceului are obligatia de a solicita, in scris, retragerea elevului in vederea 
inscrierii acestuia intr-o unitate de invatamant din strainatate. 
Art. 182 Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica,verbala etc. a copiilor/elevilor si 
a personalului unitatii deinvatamant. 
Art. 183 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentului de organizare 
si functionare a unitatii de invatamant este obligatorie pentru parintii, tutorii sau sustinatorii 
legali ai copiilor/elevilor. 
(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 173 alin. (6), art. 174 si art. 175 atrage raspunderea 
persoanelor vinovate conform dreptului comun. 
 
 
 
 

SECŢIUNEA III 
Adunarea generala a parintilor 

 
Art. 184 (1) Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau 
sustinatorii legali ai copiilor/elevilor de la grupa/formatiune de studiu. 
(2) Adunarea generala a parintilor hotaraste referitor la activitatile de sustinere a cadrelor 
didactice si a echipei manageriale a unitatii de invatamant, in demersul de asigurare a conditiilor 
necesare educarii copiilor/elevilor. 
(3) In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de copii/elevi 
si nu situatia concreta a unui copil/elev. Situatia unui copil/elev se discuta individual, numai in 
prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al copilului/elevului respectiv. 
Art. 185 (1) Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre educatorul-
puericultor/educatorul/invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamantul 
prescolar/primar/profesorul diriginte, de catre presedintele comitetului de parinti al clasei sau de 
catre 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei. 
 (2) Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este 
valabil intrunita in prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor 
legali  ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si adopta hotarari cu votul a jumatate plus 
unu din cei prezenti. In caz contrar se convoaca o noua adunare generala a parintilor, in cel mult 
7 zile, in care se pot adopta hotarari, indiferent de numarul celor prezenti, cu votul a jumatate 
plus unu din acestia. 
 

SECŢIUNEA IV 
Comitetul de parinti 

 
Art. 186 (1) In unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si 
functioneaza comitetul de parinti. 
(2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea 
generala a parintilor, convocata de educatorul puericultor/educatoarea/invatatorul/ 
institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar sau primar/profesorul diriginte care 
prezideaza sedinta. 
(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 30 de 
zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar. 
(4) Consiliul de conducere al comitetul de parinti pe grupa/clasa secompune din 3 persoane: un 
presedinte si 2 membri. In prima sedinta dupa alegere, membrii comitetului decid 
responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica educatorului-puericultor/profesorului pentru 
invatamantul anteprescolar/prescolar/primar/profesorului diriginte. 
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(5) Consiliul de conducere al comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, 
tutorilor sau sustinatorilor legali ai copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a parintilor, 
tutorilor sau sustinatorilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relatiile cu echipa 
manageriala. 
 Art. 187 Consiliul de conducere al Comitetului de parinti pe grupa/clasa are urmatoarele 
atributii: 
a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei. Deciziile 
se iau cu majoritatea simpla a voturilor parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali prezenti; 
b) sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare la 
nivelul grupei/clasei si a unitatiide invatamant; 
c) sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combaterea violentei, 
asigurarea sigurantei si securitatii, combaterea discriminarii si reducerea absenteismului in 
mediul scolar; 
d) sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a 
grupei/clasei si unitatii de invatamant, prin strangerea de cotizatii voluntare de la membrii 
asociatiei de parinti si atragerea de fonduri banesti si donatii de la persoane fizice sau juridice, 
colectate prin asociatia de parinti cu personalitate juridica cu respectarea prevederilor legale in 
domeniul financiar; 
e) sprijina conducerea unitatii de invatamant si educatorul-puericultor/ educatoarea/ 
invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant anteprescolar/prescolar/primar/profesorul 
diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a 
grupei/clasei si a unitatii de invatamant; 
f) sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si orientare socioprofesionale; 
g) se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrulactivitatilor educative, 
extrascolare si extracurriculare; 
h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor alocate, 
daca acestea exista. 
Art. 188 Presedintele comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, 
tutorilor sau sustinatorilor legali in relatiile cu organizatia de parinti si prin aceasta in relatie cu 
conducerea unitatii de invatamant si alte foruri, organisme si organizatii. 
Art. 189 (1) Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de 
parinti cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, 
intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotararea comitetului de 
parinti nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de catre un operator economic/persoanefizice se face 
cunoscuta comitetului de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru 
copii/elevi/parinti, tutori sausustinatori legali. 
(3) Este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in 
strangerea fondurilor. 
 

SECŢIUNEA V 
Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti 

 
Art. 190 (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al 
parintilor. 
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii 
comitetelor de parinti. 
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor este o structura, fara personalitate juridica, a carei 
activitate este reglementata printr-un regulament adoptat prin hotararea adunarii generale a 
parintilor din unitatea de invatamant, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si 
cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la 
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persoane fizice sau juridice. Se poate implica in activitatile unitatii de invatamant prin actiuni cu 
caracter logistic — voluntariat. 
(4) La nivelul fiecarei unitati de invatamant se poate constitui Asociatia de parinti in 
conformitate cu legislatia in vigoare, privind asociatiile si fundatiile. 
Art. 191(1) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti 
ale caror atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se 
consemneaza in procesul-verbal al sedintei. 
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. 
Convocarea sedintelor Consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia 
sau, dupa caz, de unul dintre vicepresedinti. 
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor, tutorilor sau 
sustinatorilor legali in organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant. 
(4) Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor 
celor prezenti. 
(5) Presedintele reprezinta Consiliul reprezentativ al parintilor in relatia cu alte persoane fizice si 
juridice. 
(6) Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al parintilor. 
Art. 192 Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoareleatributii: 
a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la 
decizia scolii, inclusiv din oferta nationala; 
b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu 
rol educativ din comunitatea locala; 
c) sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a 
absenteismului si a violentei in mediul scolar; 
d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala; 
e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor 
in plan local, de dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural; 
f) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor; 
g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu 
parintii, tutorii sau sustinatorii legali, pe teme educationale; 
h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationalaspecializata, directia 
generala de asistenta sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu 
organizatiilenonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionariisituatiei elevilor 
care au nevoie de ocrotire; 
i) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de 
integrare sociala a absolventilor; 
j) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in 
munca a absolventilor; 
k) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea 
de invatamant, la solicitarea cadrelor didactice; 
l) sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor; 
m) are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurare a activitatii in 
internate si in cantine; 
n) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea programului „Scoala 
dupa scoala”. 
Art. 193(1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant poate face demersuri 
privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de catre scoala constand in 
contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din 
strainatate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive; 
b) acordarea de premii si de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 
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d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala 
precara; 
e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de 
adunarea generala a parintilor pe care ii reprezinta. 
(2) Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, 
judetean, regional si national. 
 

SECŢIUNEA VI  
Contractul educaţional 

 
    Art. 194(1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in 
momentul inscrierii anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract 
educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. 
(2) Modelul contractului educational este prezentat in anexa care face parte integranta din 
prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin 
decizia consiliului de administratie, dupa consultarea Consiliului de parinti al unitatii de 
invatamant. 
Art. 195(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii 
de invatamant. 
(2) Eventualele modificari ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-un 
act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational. 
Art. 196(1) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale 
partilor semnatare — respectiv unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele, 
tutorele sau sustinatorul legal, scopul pentru care se incheie contractul educational, drepturile 
partilor, obligatiile partilor, durata valabilitatii contractului, alte clauze. 
(2) Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau 
sustinator legal, altul pentru unitatea de invatamant si isi produce efectele de la data semnarii. 
(3) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in 
contractul educational. 
(4) Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in 
contractul educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care 
se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest document. 
(5) Candidatii admisi in unitatile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si 
securitate nationala incheie cu Ministerul AparariiNationale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice 
si securitatii contracte educationale prin care sunt stabilite obligatiile partilor contractante, 
conform instructiunilor specifice. 
    
 

SECŢIUNEA VII   
                                   Şcoala şi comunitatea. Parteneriate şi protocoale  
 
   Art. 197 Autoritatile administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai comunitatii locale 
colaboreaza cu consiliul de administratie si cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unitatii 
de invatamant. 
Art. 198 Unitatile de invatamant pot realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de 
educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale 
sau alte tipuri de organizatii, in interesul beneficiarilor directi ai educatiei. 
Art. 199 Unitatile de invatamant, de sine statator sau in parteneriat cu autoritatile administratiei 
publice locale si cu alte institutii si organisme publice si private: case de cultura, furnizori de 
formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea pot 
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organiza la nivel local centre comunitare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii 
educationale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tinta interesate. 
Art. 200 Unitatile de invatamant, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile 
prezentului regulament, pot initia, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si cu 
organizatiile de parinti, in baza hotararii consiliului de administratie, activitati educative, 
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competentelor dobandite sau de accelerare a 
invatarii, precum si activitati de invatare remediala cu elevii, prin programul „Scoala dupa 
scoala”. 
Art. 201 (1) Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca scop derularea unor 
activitati/programe educationale in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite de 
unitatea de invatamant. 
(2) Activitatile derulate in parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electorala, de 
prozelitism religios si nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile si fondurile necesare pentru 
implementarea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea 
securitatii copiilor/elevilor si a personalului in perimetrul unitatii de invatamant. 
Art. 202 (1) Unitatile de invatamant incheie parteneriate si protocoale de colaborare cu 
operatorii economici, in vederea derularii orelor de instruire practica. 
(2) Protocolul contine prevederi clare cu privire la responsabilitatile partilor, referitoare la 
asigurarea securitatii elevilor si a personalului scolii, respectarea normelor de sanatate si 
securitate in munca, asigurarea transportului la si de la operatorul economic, durata activitatilor, 
drepturile si indatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare. 
Art. 203 (1) Unitatile de invatamant incheie protocoale de parteneriat cu organizatii 
nonguvernamentale, unitati medicale, politie, jandarmerie,institutii de cultura, asociatii 
confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin 
proiectul de dezvoltare institutionala/planul de actiune al unitatii de invatamant. 
(2) Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 
(3) In cazul derularii unor activitati in afara perimetrului unitatii de invatamant, in protocol se va 
specifica concret carei parti ii revine responsabilitatea asigurarii securitatii copiilor/elevilor. 
(4) Bilantul activitatilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul unitatii, pe site-ul scolii, 
prin comunicate de presa si prin alte mijloace de informare. 
(5) Unitatile de invatamant pot incheia protocoale de parteneriat si pot derula activitati comune 
cu unitati de invatamant din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii 
copiilor si a tinerilor, respectandu-se legislatia in vigoare din statele din care provin institutiile 
respective. 
(6) Reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct in buna 
derulare a activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant. 
 
  

CAPITOLUL VIII 
Dispoziţii finale 

 
Art.204.- În Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se interzice constituirea de fonduri de protocol 

sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 
Art.205.- Fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.   
Art.206.- Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe: 
 Anexa 1. Registrul vizitatorilor; 
 Anexa 2. Model de ecuson pentru vizitator; 
 Anexa 3. Comisiile de lucru din liceu; 
 Anexa 4. Conţinutul dosarului comisiei metodice; 
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 Anexa 5. Conţinutul portofoliului profesorului; 
 Anexa 6. Conţinutul mapei dirigintelui; 
 Anexa 7. Procedura pentru motivarea absenţelor elevilor; 
 Anexa 8. Model  de  ecuson  pentru  elev  de  serviciu  şi  pentru  profesor  de serviciu; 
 Anexa 9. Tabel cu sancţiuni aplicate elevilor pentru diferite abateri 

             Anexa 10. Proces-verbal de luare la cunoştinţă elevi 
 Art.207.- (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 

de administraţie al Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu  
(2) Prezentul  regulament  poate  fi revizuit anual, la începutul  fiecărui an şcolar. 

Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu 
număr de înregistrare la secretariatul colegiului. 

Art.208.-(1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi 
angajaţii Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele,  
instituţiile sau  organizaţiile  care  intră în contact  cu Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu.  

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi 
personalului colegiului în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de 
administraţie al Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu. 

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt 
nule. 
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ANEXE 



 

ANEXA 1 
REGISTRUL VIZITATORILOR 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
vizitatorului 

Legitimat cu BI/CI 
număr şi serie 

Motivul vizitei Data Ora intrării în 
colegiu 

Ora părăsirii 
colegiului 

Observaţii 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

               ANEXA 2 
            
                               ECUSONUL PENTRU VIZITATORI 
 
 
                                          Ministerul Educaţiei Naționale  
                                          Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 
 
                                COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
 
                                               VIZITATOR 
 
 
 
ANEXA 3 
 
 
COMISIILE DE LUCRU DIN COLEGIUL TEHNIC Nr. 2 TG-JIU  
 
1. . Comisia pentru asigurarea manualelor scolare, clasele XI-XII  
2. Comisia de verificare tehnică 
3. Comisia de voluntariat 
4. Comisia pentru implementarea proiectului ȘTIIN ȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 
5. Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală 
6. Comisia pentru pentru coordonarea activității elevilor cu CES 
7. Comisia pentru perfecționare și formare continuă 
8. Comisia pentru frecvență 
9. Comisia pentru imaginea școlii 
10. Comisia pentru încheierea convenției cadru 
11.Comisia pentru prevenirea si eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 
în mediul școlar și promovarea interculturalit ății 
12. Comisia pentru programe și proiecte educative 
13. Comisia pentru siguranta in mediul scolar 
14. Comisia de implementare a strategiei naționale ACȚIUNEA COMUNITAR Ă 
15. Comisia pentru control managerial intern   
16. Comisia de securitate și sanatate in munca și pentru situații de urgență 
17. Consiliul pentru curriculum  



 

 

 
ANEXA 4 
 
DOSARUL COMISIEI METODICE 
- documente necesare – 
 
A. Componenta organizatorică:  
a. structura anului şcolar;  
b. componenţa catedrei;  
c. orarul membrilor comisiei;  
d. CDŞ – număr ore/tipul/denumirea/plasarea în orarul şcolii sau al claselor. 
  
B. Componenta managerială:  
a. plan managerial;  
b. plan operaţional/de activităţi;  
c. raport de activitate anual/semestrial al membrilor şi al comisiei;  
d. procese verbale ale întâlnirilor şi alte documente anexate;  
e. planificări – anuale şi semestriale;  
             – unităţi de învăţare;  
f. programa şcolară;  
g. tabel cu manualele folosite de fiecare cadru didactic;  
h. inventarul materialului didactic existent în şcoală;  
i. bibliografie orientativă pe ani de studiu. 
  
C. Componenta operaţională: 
a. program interasistenţe;  
b. proiecte de lecţie – modele;  
c. testări ini ţiale – subiect şi barem/fişă de interpretare;  
d. testări periodice şi sumative;  
e. fişe de lucru.  
 
D. Componenta formare profesională: 
a. program de formare continuă – oferta CCD Gorj; 
b. activitatea de formare continuă a cadrelor didactice:  
 
FORMATOR FORMABILI CONŢINUTUL  

ACTIVITĂŢII  
 

TEMA PERIOADA LOC DE  
DESFĂŞURARE 
 

IMPACT  
SCONTAT 
 

       
 
c. evidenţa meritelor deosebite, a realizărilor concrete:  
- publicaţii (cărţi, reviste, articole, hărţi, planşe, soft educaţional etc.);  
- rezultate ale elevilor la concursuri şcolare;  
- activitatea cercurilor/cluburilor şcolare. 
  
E. Componenta extracurriculară: 
a. plan de activităţi extracurriculare;  
b. procese-verbale ale activităţilor şi alte documente anexate.



 

 

 

ANEXA 5 
 
 
 
PORTOFOLIUL PROFESORULUI 
 
 
Partea I: Date personale  
• Structura anului şcolar.  
• Încadrarea (clase, nr. de ore).  
• Orarul.  
• Fişa postului.  
• Calendarul activităţilor pe anul în curs.  
• Curriculum vitae.  
 
Partea II-a.: Activitatea la catedră  
• Programa şcolară.  
• Microprogramele pentru opţionalele propuse.  
• Planificarea materiei (planificarea anuală şi pe unităţi de învăţare).  
• Proiecte didactice.  
• Teste de evaluare (teste predictive, rezultatele acestora şi observaţiile/concluziile ce se 
impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfîrşit de semestru 
sau an şcolar).  
• Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor 
întocmite de elevi).  
• Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţe vizat).  
• Catalogul profesorului.  
• Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor.  
• Lista materialului didactic existent.  
• Fise cu asistente la ore.  
 
Partea III-a: Performan ţe  
• Calendarul olimpiadelor şcolare.  
• Descriptori de performanţă.  
• Subiecte propuse.  
• Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregatiţi pentru aceste concursuri.  
• Planificarea pregătirii suplimentare şi prezenţa la pregătiri.  
• Rezultatele obţinute la diferite faze.  
 
Partea IV-a: Proiecte personale  
• Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumită 
perioadă.  
 
Partea V-a: Perfecţionare  
• Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unitaţii de 
învăţămînt (catedra, consilii profesorale, diplome, certificate).  
 
Partea VI-a: Materiale  
• Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese, etc.  
 



 

 

 

ANEXA 6 
 
MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI 
 
I. COMPONENTA ORGANIZATORIC Ă 
 
1.  Structura anului şcolar; 
2.  Colectivul de elevi al clasei; 
3.  Componenţa Consiliului profesoral al clasei; 
4.  Orarul clasei; 
5.  Graficul frecvenţei elevilor la cursuri; 
6.  Tabele (înscriere elevi, situaţia la sf\rşitul  anului şcolar, rechizite,  situaţia manualelor 
primite/predate, schema orară, etc.); 
7.  Evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă. 
 
II. COMPONENTA MANAGERIAL Ă 
 
1.  Analiza SWOT la nivelul clasei; 
2.  Planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe semestru/anul în curs; 
3.  Programele şcolare la consiliere şi orientare; 
4.  Planificările calendaristice la consiliere şi orientare; 
5.  Fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor. 
 
III. COMPONENTA OPERA ŢIONAL Ă 
 
1.  Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice; 
2.  Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor; 
3.  Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale elevilor; 
4.  Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii; 
5.  Fişă de asistenţă la ore; 
6.  Documente, comunicări, note, adrese, ale MECTS şi ISMB (corespondenţa). 
 
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULAR Ă 
 
1.  Proiecte şi programe realizate de elevii clasei; 
2.  Activităţi deosebite  susţinute  în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional; 
3.  Premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri; 
4.  Programul semestrial/anual al activităţilor extraşcolare ale clasei. 
 
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL Ă 
 
1.  Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă; 
2.  Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginţi; 
3.  Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.; 
4.  Referate, portofolii, etc., individuale susţinute în cadrul comisiei; 
5.  Publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele pagini); 
6.  Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic. 



 

  

 

ANEXA 7 
 
PROCEDURĂ PENTRU MOTIVAREA ABSEN ŢELOR ELEVILOR 
 
 
1. Întocmirea unei cereri de către părinte/tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor  
efectuate de către elevul respectiv. Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care poate fi: 
a) de ordin personal sau familial; 
b) de ordin medical, dovedit cu acte. 
2. Cererea scrisă (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se depune de către  
părintele/tutorele  legal la biroul directorului adjunct,  în   maximum 7 zile  de la reluarea 
activităţii de către elev. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenţelor ca 
nemotivate. 
3. Într-un  semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau familial în limita 
a 20 de ore de curs. 
4. Actele medicale (de la punctul 1, litera b) pe baza cărora se motivează absenţele sunt: 
 a) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, avizată la cabinetul medical şcolar 
 b) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar. 
c) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 
internat în spital, avizat de medicul şcolar. 
5. Actele medicale se vor viza la medicul şcolar înainte de înregistrarea la biroul directorului 
adjunct. 
6. a) În situaţia  în care motivul absentării este de ordin sportiv, unităţile de învăţământ în care se 
organizează activităţi cu profil sportiv, cluburile/asociaţiile sportive sau structurile naţionale 
sportive adresează o solicitare scrisă de motivare a absenţelor elevilor care participă la 
cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional. 
b) În  aceste  situaţii,  directorul liceului  poate  aproba  motivarea  absenţelor  cu condiţia 
recuperării materiei. 
c) La cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori, directorul unității de învățământ 
aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și  
profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional. 
7. Se recomandă ca părinţii sau tutorii legali să participe, cel puţin o dată pe lună, la întâlnirea cu 
dirigintele clasei în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a elevilor. 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXA 8 
 

ECUSONUL PENTRU ELEVII DE SERVICIU 
 
 
 
 

 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
 

 
ELEV DE SERVICIU 

 
 

 
 
 
 
 

ECUSONUL PENTRU PROFESORUL DE SEVICIU 
 
 

 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 
 

 
PROFESOR DE SERVICIU 

 
 



 

 

 

 
 
ANEXA 9 
 
TABEL DETALIAT CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU UNELE ABATERI 
 

Nr. 
Crt 

Abaterea Sancţiunea pentru prima 
abatere 

Sancţiunea pentru abatere repetată 

1.  Nerespectarea ţinutei 
decente. 

Observație individuală 
Anunţarea părinţilor  
 

Mustrare scrisa 
Scăderea notei la purtare cu 1 -2 puncte 
 

2.  Nerespectarea 
obligaţiei de a purta 
carnetul de elev si/sau 
a semnului distinctiv 
 
 

Observație individuală 
Anunţarea părinţilor  

 
Mustrare scrisa 
Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

3.   
Folosirea unor însemne 
sau purtarea 
îmbrăcămintei 
neadecvate vârstei, 
caracteristică grupurilor 
rock, sataniste, etc. 

 
Nu au acces în şcoală  
Observație individuală 
Anunţarea părinţilor 

 
Mustrare scrisa 
Scăderea notei la purtare cu 1 -2 puncte şi 
activităţi în folosul societăţii 

4.  Intârziere la oră Observație individuală  
 

Absenţă în catalog 

5.  Neprezentarea 
nemotivată la oră 

Absenţă în catalog * Scăderea notei la purtare cu un punct la 
fiecare 15 absenţe nejustificate pe semestru din 
totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe 
nejustificate din numărul de ore pe semestru la 
o disciplină conf. ROFUIP.  
* Preaviz de exmatriculare întocmit, în scris, de 
diriginte şi director pentru elevii care absentează 
nejustificat 20 de ore la diferite discipline de 
studiu, sau 15% din totalul orelor la o singură 
disciplină, cumulate pe un an şcolar; acesta se 
înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, 
dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură.  
* La peste 40 de absente elevul este 
exmatriculat, conf. OMECS Nr. 
4742/10.08.2016 
* Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui 
legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, în 
scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. 
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la 
purtare sub 6,00. 



 

 

 

6.  Intârziere în returnarea 
cărţilor împrumutate de 
la bibliotecă peste 
termenul de 10 zile; 
nereturnarea cărţilor 

Nu mai pot împrumuta cărţi 
timp de două săptămâni 

Nu mai pot împrumuta cărţi de la bibliotecă 
timp de o lună.  
Sa aducă volumul.  
Scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

7.  Modificări în catalog Mustrare scrisă și  scăderea notei 
la purtare la 6,00 precum şi 
sancţionarea cadrului didactic în 
ora căruia s-a efectuat intervenţia 
în catalog; discuţii cu părinţii.  
 
Propunerea si convocarea 
comisiei de disciplina pentru 
cadrul didactic 

Scăderea notei la purtare la 4 

8.  Sustragerea unor 
documente şcolare 

Exmatriculare  

9.  Copiat Nota 1 la lucrare la 
disciplina respectivă  
Discuții cu părinţii 

Nota 1 la fiecare încercare 

10.  Furtul din avutul şcolii 
sau de la colegi 

Restituirea obiectului furat sau 
plata contravalorii acestuia, 
mustrare scrisă şi scăderea notei la 
purtare cu 5 puncte. 

Exmatriculare. 
Anunţarea politiei. 

11.  Deteriorarea bazei 
didactico-materiale 

Convocarea părinţilor şi plata 
tuturor lucrărilor necesare 
reparaţiilor sau a cheltuielilor 
pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate.  
In cazul în care vinovatul nu se 
cunoaşte, răspunderea materială 
devine colectivă, a clasei/claselor.  

Convocarea părinţilor.  
Plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor 
sau a cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate.  
 

12.  Nereturnarea integrală 
a manualelor şcolare 

Înlocuirea manualului sau 
achitarea contravalorii 

 

13.  Aducerea şi difuzarea 
unor materiale care, 
prin conţinutul lor, 
atentează la 
independenţa, 
suveranitatea şi 
integritatea naţională a 
ţării, care cultivă 
violenţa şi intoleranţa 
 • Introducerea şi 
consumul de băuturi 
alcoolice. 
 • Participare la jocuri 
de noroc. 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă însoţită de 

scăderea notei la purtare cu 
3 puncte. 

Mustrare scrisă  
Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 



 

 

 

14.  Organizarea şi 
participarea la acţiuni 
de protest care 
afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ 
sau care afectează 
frecvenţa la cursuri a 
elevilor, precum şi 
blocarea căilor de acces 
în spaţiile de învăţământ 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă însoţită de 
scăderea notei la purtare cu 2-4 
puncte 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă 
Eliminare 1-3 zile însoţită de scăderea notei la 
purtare la 4.  
Preaviz de exmatriculare  
Exmatriculare  

15.  Introducerea/consumul 
de droguri în şcoală sau 
în perimetrul şcolii 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă  
Anunţarea serviciului "Droguri" 
de la Poliţia Judeteana şi 
scăderea notei la purtare cu 5 
puncte. 

Exmatriculare 
Anunţarea serviciului "Droguri" de la 
Poliţia Judeteana 

16.  Fumat în şcoală sau 
în perimetrul şcolii 

Convocarea părinţilor 
Mustrare scrisă și scăderea 
notei la purtare cu 3 puncte  
 

Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 
cu 3 puncte 

17.  Introducerea/folosirea 
în şcoală sau în 
perimetrul şcolii a 
oricărui tip de armă 
albă, materiale 
pornografice sau 
instrumente care prin 
acţiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi 
psihică a elevilor sau 
personalului şcolii 

Convocarea părinţilor.  
Mustrare scrisă 
Anunţarea Poliţiei 

Mustrare scrisă  
Convocarea părinţilor şi scăderea notei la 
purtare la 4.  
Exmatriculare  
Anunţarea Poliţiei 

18.  Aruncarea obiectelor 
pe fereastră 

Convocarea părinţilor  
Mustrare şi scăderea notei la 
purtare cu 1 punct 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 
cu 2-3 puncte. 

19.  Utilizarea în şcoală, în 
ora de curs a 
telefonului mobil 

Convocarea părinţilor  
 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă 

20.  Utilizarea în şcoală, în 
ora de curs, a camerelor 
video, a aparatelor foto 
sau a aparatelor foto 
incluse în telefonul 
mobil 

Reţinerea aparatelor, sigilarea 
acestora în prezenţa elevului şi 
predarea acestora părinţilor.  
Mustrare scrisă și scăderea notei la 
purtare cu 2 puncte  
 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 4 
puncte  
 



 

 

 

21.  Lansarea   de      
anunţuri false      cu      
privire      la amplasarea    
unor materiale    
explozive    în incinta      
şi      perimetrul 
Colegiului. 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă și scăderea notei la 
purtare cu 3 puncte  
Anunţarea politiei 

Convocarea părinţilor  
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 4 
puncte  
Anunţarea politiei. 

22.  Folosirea limbajului şi 
gesturilor vulgare. 
Comportament agresiv. 

Fisa de monitorizare  
Mustrare scrisă și scăderea notei la 
purtare cu 1-2 puncte  
 

Convocarea părinţilor.  
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 1-
4 puncte  
Exmatriculare  
 

23.  Deranjarea orei de curs Observaţia  
individuală  
Mustrare scrisa 
 

Discutarea în Consiliul clasei  
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu  
2-4 puncte  
 

24.  Modificarea 
setărilor 
calculatoarelor şi 
instalarea de soft 
nedidactic. 

Interzicerea folosirii 
calculatorului  
 

Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 1-
2 puncte  
Convocarea părinţilor 

25.  Nerespectarea 
sarcinilor de serviciu 
pe clasă/scoala 

Observaţie individuala Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 1-
2 puncte  
 

26.  Organizarea 
evenimentelor fără 
coordonarea unui 
cadru didactic si fără 
acordul directorului 

Convocarea 
părinţilor 

Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 2 
puncte  
 

 
 
 
 
 
OBSERVAȚIE: Tabelul cu sancțiuni propus prin Regulamentul de Organizare al Colegiului 
Tehnic Nr. 2 este completat prin/se subordonează ROFUIP, aprobat prin OMENCS Nr. 5079/31 
august 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Anexa 10 
 
DATA……………………….. 
CLASA……………………… 
DIRIGINTE…………………. 
 
Proces-verbal 
 
Încheiat astăzi, ____________  
Elevii au luat la cunoştinţă şi se obligă să respecte: 
- Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversi-
tar şi ale Regulamentului intern al şcolii. 
Nr. crt Numele şi prenumele elevului Semnatura 
   
 
Semnătură diriginte , 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa de revizuire a Regulamentului Intern, conform DECIZIEI NR. 29 DIN 12.01.2017 
Presedinte: Pătruț Felicia, director 
Membri :  Bîzocu Codruța 
                 Antonie Dumitru 
      Bibirigea Romeo 
                 Peptan Anca 
                 Botanciu Ion 
                 Moianu Mădălin 
                Cîrstea Lucica- reprezentant părinți 
                Tăutu Elena- reprezentant elevi 
 
 
 
DIRECTOR, 
Prof. PĂTRUȚ FELICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
                                                          CUPRINS: 
 
CAPITOLUL I  Dispozi ţii generale 
CAPITOLUL II Organizarea unit ăţii de învăţământ 
CAPITOLUL III Conducerea colegiului 
 SECŢIUNEA I Consiliul de administra ţie 
            SECŢIUNEA II Directorul şi directorul adjunct 
            SECŢIUNEA III Consiliul profesoral 
CAPITOLUL IV Personalul unit ăţii 
            SECŢIUNEA I Personalul didactic 
            SECŢIUNEA II Personalul didactic auxiliar 
            SECŢIUNEA III Personalul nedidactic (administrativ) 
CAPITOLUL V Beneficiarii primari ai înv ăţământului preuniversitar 
            SECŢIUNEA I Dispozi ţii generale 
            SECŢIUNEA II Drepturile beneficiarilor primari ai educa ţiei 
            SECŢIUNEA III Obliga ţiile beneficiarilor primari ai educa ţiei 
            SECŢIUNEA IV Recompensele elevilor 
            SECŢIUNEA V Sancţiunile elevilor 
            SECŢIUNEA VI Evaluarea rezultatelor înv ăţării. Încheierea situaţiei şcolare   
            SECŢIUNEA VII Transferul elevilor 
            SECŢIUNEA VIII Examenele organizate la nivelul colegiului   
CAPITOLUL VI Evaluarea unit ăţilor de învăţământ   

6.1.Evaluarea internă a calităţii educaţiei   
6.2.Evaluarea externă a calităţii educaţiei   

CAPITOLUL VII Partenerii educa ţionali   
            SECŢIUNEA I Drepturile p ărin ţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali   
            SECŢIUNEA II Îndatoririle p ărin ţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali   
            SECŢIUNEA III  Adunarea generală a părin ţilor    
            SECŢIUNEA IV  Comitetul de părin ţi   
            SECŢIUNEA V  Consiliul reprezentativ al părin ţilor/Asociaţia de părin ţi   
            SECŢIUNEA VI  Contractul educaţional   
            SECŢIUNEA VII   Şcoala şi comunitatea. Parteneriate şi protocoale  
CAPITOLUL VIII Dispozi ţii finale 
ANEXE 

 Anexa 1. Registrul vizitatorilor; 
 Anexa 2. Model de ecuson pentru vizitator; 
 Anexa 3. Comisii de lucru; 
 Anexa 4. Conţinutul dosarului comisiei metodice; 
 Anexa 5. Conţinutul portofoliului profesorului; 
 Anexa 6. Conţinutul mapei dirigintelui; 
 Anexa 7. Procedura pentru motivarea absenţelor elevilor; 
 Anexa 8. Model  de  ecuson  pentru  elev  de  serviciu  şi  pentru  profesor  de serviciu; 
 Anexa 9. Tabel detaliat cu sancţiuni aplicate elevilor pentru diferite abateri; 

             Anexa 10. Proces-verbal de luare la cunoştin ţă elevi 
 


