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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.CADRUL DE REGLEMENTARE 

Art. 1. (1) În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) şi (2) şi art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Ordinul nr. 5.447 din 31 august 2020aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Regulamentul intern al unităţii de 
învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de 
muncă aplicabile.  
Regulamentul de Organizare și Funcționare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi, conform art. 2 alin.3 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Aprobat prin 

ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

827 din 9 septembrie 2020. 
(2)  Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se elaborează 

de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit 
prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor 
sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al 
părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor.  

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” 

Galaţi se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în 

consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi, 

precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de 

administraţie. 
(5) Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie. Nerespectarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se 
sancţionează conform prevederilor legale.  
(6) După aprobare, colectivul managerial, direcţiunea, diriginţii şi şefii de compartimente vor 
comunica elementele de conţinut întregului personal, elevilor şi părinţilor pentru respectare şi 
punere în practică.  
Art. 2. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi celelalte îndatoriri stipulate de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi 
Statutul personalului didactic sunt obligatorii pentru tot personalul unităţii de învăţământ, pentru 
elevi şi părinţi. 
Art. 3 (1) Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi se organizează şi funcţionează independent 
de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea 
oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi 
prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală 
şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a 
copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 
(2) În spaţiile aparţinând instituţiei sunt interzise:  

– activităţi contrare prevederilor Constituţiei României;  
– activităţi ale partidelor sau formaţiunilor politice;  
– activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios;  
– activităţi care încalcă normele generale de moralitate.  

Art.4. Conducerea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” îşi fundamentează deciziile pe dialog şi 
consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al 
elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 
adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Art.5. (1) Salariaţilor de la  Liceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu” le este recunoscut şi garantat 
administrativ – dincolo de recunoaşterea şi garantarea constituţională – dreptul de a adresa 
persoanelor şi/sau organismelor de conducere ale instituţiei, respectiv unor organisme ale 
statului, organizaţii neguvernamentale, presei, etc, petiţii (cereri, reclamaţii, sesizări, memorii şi 
altele), vizând instituţia Liceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu” şi/sau membrii instituţiei Liceul 
Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu”.  
(2) Petiţiile adresate persoanelor şi/sau organismelor de conducere ale instituţie se formulează în 
scris, în nume personal şi se depun la secretariat. 
 
2. PLANUL DE ACŢIUNE AL UNITĂŢII ŞCOLARE 
 
Art.6. Obiectivele educaţionale vizate în planul de acţiune al unităţii şcolare sunt: 
(1) Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de 
muncă, la aspiraţiile elevilor privind propria lor cariera prin:  

a.a)  Plasarea învăţării ca proces în centrul demersului  didactic (deplasarea accentului 
de la „ce  ştie” elevul la ”ce ştie să facă” elevul); 

a.b) Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea 
competenţelor proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor 
activ-participative;  

a.c) Flexibilizarea ofertei de învăţare venite dinspre şcoală, acţiune ce va duce la 
trecerea da la „o şcoală pentru toţi” la o „şcoală pentru fiecare” (se trece de la centrarea 
pe conţinuturi la centrarea pe interesele şi nevoile elevului); 

a.d) Introducerea unor modalităţi noi de selectare a obiectivelor şi conţinuturilor, 
conform principiului nu mult, ci bine;  

a.e) Posibilitatea realizării unor trasee şcolare individualizate, motivante pentru elev, 
orientate spre inovaţie şi împlinire personală.  

(2) Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor 
necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi 
generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare prin:  

b) Creşterea veniturilor proprii prin închirierea de săli, a sălii de sport, a clubului școlii și 
a unor spații din curtea școlii; 

c) Obţinerea de venituri din activităţi de formare/recalificare în domeniul informaţional 
pentru personalul angajat din IMM-uri din judeţul Galaţi;  

d) Consolidarea şi creşterea gradului de implicare a şcolii şi a întregului personal în 
programe europene.  

e) Dotarea laboratoarelor cu material didactic interactiv prin venituri proprii și proiecte 
europene;  

f) Prin autodotare, venituri extrabugetare se va reface mobilierul din şcoală şi cămin, 
precum şi lucrări de parchetat, lambrisat cu sprijinul Comitetului de părinţi;  

g) Modernizarea bibliotecii și anexarea unui centru de documentare și informare prin 
venituri obţinute din derularea unor proiecte europene;  

h) Dotarea bibliotecii cu titluri de cărţi din bibliografia şcolară obligatorie, prin 
sponsorizări, donaţii, venituri proprii.  

(3) Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, lucru ce va favoriza aplicarea didacticii 
moderne cu accent pe dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi profesorilor într-un proces 
tot mai complex de formare continuă şi va încuraja spiritul de competiţie şi iniţiativă în rândul 
întregului colectiv al şcolii prin:  

i) Corectarea tendinţelor unilaterale de înţelegere a proceselor de predare - învăţare - 
evaluare, îmbunătăţirea calităţii curriculum-ului prin oferta şcolii, dar şi realizarea 
calităţii în învăţământ, abordând lecţiile atât ca sistem cât şi ca parte a sistemului;  

j) Proiectele curriculare ale şcolii trebuie să realizeze integrarea optimă a tinerilor în 
societatea adulţilor; 

c) Sprijinirea autorității locale în acţiunile menite să dezvolte un anumit domeniu al 
activităţii socio-economice, şi anume în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 
dezvoltarea de curriculum la decizia şcolii, unor cursuri postliceale, cursuri de formare;  

d) Renunţarea la caracterul excesiv teoretizant al programelor şi manualelor simultan cu 
creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi activităţilor;  

e) Propunerea temelor de opţionale şi luarea deciziei asupra disciplinelor opţionale se va 
face ţinând cont de resursele proprii, de interesele elevilor şi părinţilor, de specificul 
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zonei şi, nu în ultimul rând, prin prisma specificului şcolii în comunitate; 
f) Identificarea elevilor capabili de performanţe, elaborarea programelor speciale de 

pregătire ale acestora, asigurarea accesului larg al elevilor la concursuri, la olimpiadele 
şcolare, simpozioane și sesiuni de comunicări ştiinţifice;  

g) Stimularea şi motivarea pozitivă pentru instruire şi formare a elevilor capabili de 
performanţă şcolară (premii, evidenţieri, alte recompense precum şi introducerea unei 
stări de emulaţie prin cointeresarea cadrelor didactice, în obţinerea performanţei);  

h) Stimularea participării şcolare şi a reducerii absenteismului la clasele a XI-a, a XII-a.  
 
(4) Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al 
şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de 
activitate prin:  

a.a) Informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiţiilor şi al culturii 
locale și europene;  
a.b) Organizarea de activităţi, respectând organigrama şi redistribuirea atribuţiilor 
pe fiecare cadru didactic, în scopul eficientizării întregii activităţi; 

a.c) Îmbunătăţirea stilului de comunicare profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev.  
a.d) Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu 
recunoaştere profesională și formarea continuă a acestuia pentru racordarea la un 
învăţământ european (Programul de dezvoltare al resurselor umane - Subprogramul de 
formare a corpului profesoral şi personalului auxiliar).  
a.e) Acţionarea în sensul optimizării managementului la nivelul şcolii, pentru 
trecerea de la managementul cantităţii la cel al calităţii, prin racordarea activă și 
responsabilă a tuturor profesorilor, comisiilor metodice la ţintele strategice propuse;  

a.f) Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă;  
a.g) Vom pune accentul pe activitatea de îndrumare şi control, bazată pe 
obiectivitate, corectitudine, iar obiectivul major va fi îndrumarea, consilierea şi apoi 
controlul, astfel încât atitudinea managerului faţă de personalul inspectat să fie una 
colegială, nu arogantă, dar exigentă (o exigenţă principală bazată pe autoritatea de 
competenţă şi nu pe cea de funcţie); 
a.h) Cuantificarea serviciilor prevăzute în fişa postului pentru realizarea unei 
evaluări corecte a activităţii. Acordarea calificativelor de FB cadrelor didactice trebuie 
făcută cu discernământ şi având în vedere preocuparea permanentă a cadrului didactic 
de a fi la curent cu cercetările din domeniul teoriei învăţării, de a experimenta noi 
forme şi metode de instruire, de a urmări comportamentul elevilor şi după absolvire; 

a.i) Eliminarea din sistem a conflictelor, a factorilor de tensiune şi promovarea muncii în 
echipă; 

a.j) Accentuarea colaborării cu mass-media locală în vederea popularizării 
experienţelor pozitive şi constructive. 

(5) Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, 
colaborarea cu factori educaţionali locali şi regionali, atragerea părinţilor, precum şi prin 
fructificarea experienţei europene prin:  

a) Atragerea familiei, ca principal partener al şcolii prin transformarea comitetelor de 
părinţi în  

      structuri active şi dinamice, care îşi pot asuma rolul de interfaţă dintre şcoală şi părinţi;  
b) Ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor prin organizarea periodică a 

lectoratelor cu părinţii, având tematici de interes comun şi prin organizarea unor activităţi 
extraşcolare diversificate în regim de parteneriat; 

c) Atragerea autorităţii locale în elaborarea unor programe cu privire la nevoile de 
educaţie ale comunităţii; 

d) Sensibilizarea şi ameliorarea modalităţilor de informare adresate autorităţii locale, 
pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcoala (resurse materiale, fonduri, 
obţinerea unor resurse financiare extrabugetare); 

e) Asigurarea participării reprezentanţilor autorităţii locale la întâlniri cu personalul şcolii,  
      elevii, părinţii elevilor, reprezentanţi ai altor instituţii comunitare;  
f)    În vederea realizării unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, se impune 

informarea, atragerea şi sensibilizarea agenţilor economici care pot avea un impact 
semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale a elevilor şi a inserţiei socio-profesionale 
absolvenţilor;  
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g) Conceperea şi valorificarea unor proiecte în regim de parteneriat cu agenţii economici, 
prin identificarea nevoilor concrete şi cererii de educaţie la nivelul partenerilor şi prin 
precizarea finalităţilor comune care pot sta la baza parteneriatului;  

h) Atragerea diverselor instituţii (Direcţia de sănătate, Poliţie, Pompieri, AJOFM, CJAP, 
etc.) pentru derularea unor activităţi cum ar fi: consiliere şi orientare profesională, 
consilierea părinţilor şi educaţia familiei, sensibilizarea opiniei publice faţă de educaţie şi 
problemele şcolii.  

i)   Promovarea ofertei educaţionale în rândul comunităţii, motivarea acesteia pentru a 
sprijini material şcoala, cât şi crearea de oportunităţi pentru integrarea absolvenţilor în 
mediul de afaceri.  

(6) Implementarea unui plan anti-bullying la nivelul unității școlare, generator al unor 
comportamente care să reflecte profilul unei școli cu toleranță zero la violență: 

a) informarea și conștientizarea asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, 
copii și părinți; 

b) aplicarea unor măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de 
învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a 
situațiilor de bullying în spațiul școlar; 

c) elaborarea unor proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying; 

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate în cazurile de 
bullying semnalate sau identificate; 

e) organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul încurajării 
respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau 
raportarea situațiilor de bullying; 

f) atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu privire la 
bullying; 

g) derularea unor activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti-
bullying și ale eficienței grupului de acțiun; 

 



 

 

II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-FUNCŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC  

,,AUREL VLAICU” 

Art. 7. Structura Liceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu”, cuprinde (ANEXA1): 

Conducere: 
 director – atribuţii conform fişei postului; 
 director adjunct – atribuţii conform fişei postului;  
 consiliul de administraţie  
 consiliul profesoral  
 consilier educativ, care răspunde de domeniul educativ, şcolar şi extraşcolar – atribuţii     

conform fişei postului;  
 consiliul clasei  

 

Resurse umane: 
I. personalul didactic - conform fişei postului 

 
II. personalul didactic auxiliar: 
 bibliotecar – competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi sancţiunile conform fişei 

postului, 
 informatician – competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi sancţiunile conform fişei 

postului;  
 laborant – competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi sancţiunile conform fişei postului;  
 tehnician – competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi sancţiunile conform fişei 

postului;  
 serviciul secretariat - organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului;  
 serviciul contabilitate - organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului;  
 
III. personal nedidactic: 
 serviciul administrativ - organizare conform fişei postului;  
 personal de îngrijire – atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului;  
 paznici – atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului;  
 personal de întreţinere – atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului; 
 

IV. elevii 

 

2. PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

  Art. 8. (1) Cursurile se desfăşoară în două schimburi, după următorul program: luni–vineri între orele 8–
14 şi 15-21 (16-21 după caz); 

            (2) Pentru toate clasele ora de curs este de 50 de minute, cu pauze de 10 minute şi pauza mare de 20 de 
minute între 10

50
 şi 11

10
, excepţie făcând programele de iarnă, aprobate de Consiliul de Administraţie al 

ISJ. 
(3) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic (bibliotecar, informatician, laboranţi, tehnician, 
serviciul secretariat, serviciul contabilitate, administrator, personal de îngrijire, muncitor de întreţinere, 
personalul de pază, asistent medical, medic) îşi desfăşoară activitatea conform graficului stabilit de şefii 
de compartiment, colectivul managerial al unităţii şcolare. 

            Art.9. (1) Modificarea timpului de lucru, definitiv sau temporar se face cu acordul conducerii unităţii. 
(2) Nerespectarea timpului de lucru se sancţionează conform legilor în vigoare. 
(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, 

cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 
(4) Alte activităţi, dincolo de limitele temporale precizate la art. 8, se pot desfăşura cu acordul 

conducerii. 
(5) În situaţii speciale,  pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 

 



 

 

Art.10. În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional, în care numărul de 
elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, 
se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. 
 
Art. 11.(1)În cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi cursurile sunt organizate în forma de 

învăţământ cu frecvenţă, cu frecvență redusă sau în formă de învățământ dual. 

       (2)În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o 

perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea 

motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu 
informarea inspectoratului şcolar. 

3.FORMAŢIUNILE DE STUDIU 

 
Art.12. (1) În situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional, în care numărul 

de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei 

clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. 
 

(2) În unităţile de învăţământ care școlarizează elevi în învățământ profesional și tehnic dual în care 
numărul de elevi de la o specializare/ domeniu de pregătire profesională este sub efectivele prevăzute de 
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot organiza clase cu 
maximum trei grupe cu clificări diferite. 

(3) Clasele menţionate la alin. (2) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire 
profesională/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar şi aprobarea ministerului. 

Art. 13. La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal şi profesional se asigură, de regulă, continuitatea 

studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” 

Galaţi.  

4. BAZA MATERIALĂ  
 
Art.14. Activitatea școlară la Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu se realizează in cabinete specifice 
fiecărei discipline de studiu, iar de amenajarea fiecărui cabinet în parte este răspunzător câte unul sau doi 
profesori. 
Art.15. (1) Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ presupune păstrarea bunurilor 
existente, identificarea şi procurarea altora noi şi mai funcţionale. 

(2) Pe lângă alocaţia bugetară, întreg personalul şcolii se va implica în găsirea altor surse 
extrabugetare (sponsorizări, donaţii, activităţi productive generatoare de venituri etc.).  

(3) Aprecierile anuale ale activităţii personalului vor include şi criteriul contribuţiei angajatului la 
păstrarea şi la creşterea bazei materiale.  

               Art.16. (1) Destinaţia spaţiilor unităţii nu poate fi schimbată decât prin hotărârea Consiliului de 
Administraţie, confirmată de director şi cu avizul conform al MEN. 
(2) Spaţiul dintre clădiri va fi folosit numai în interesul unităţii de învăţământ. 
Art.17. (1) Conducerea unităţii şcolare va sancţiona risipa de materiale, risipa de fonduri financiare, 
precum şi deteriorarea sau distrugerea bunurilor din patrimoniul şcolii. 
(2) Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face de la cei depistaţi a fi vinovaţi. În cazul 
elevilor, paguba va fi recuperată de la părinţi (art. 173(6) ROFUIP). 
 
5.SECURITATEA IN INTERIORUL ȘCOLII 

Art.18. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de 
învăţământ preuniversitar care intră în incinta acesteia și de a consemna, în registrul ce se păstrează 
permanent la punctul de control, datele referitoare la identitate și la scopul vizitei. 
Art.19. Accesul elevilor aparţinând unităţii este permis în baza carnetului de elev emis de 
conducerea şcolii. 
Art.20.  Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora la punctul de control.   



 

 

Art.21. Accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta unităţii se face numai prin locurile special 
destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și ieşirea din 
unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salariaților 
unității,  salvării, pompierilor, poliției, salubrizării sau jandarmeriei, precum și al celor care asigură 
intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apa, 
telefonie etc. ) sau al celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate. 
Art.22. Este interzis accesul in instituţie al persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau al 
celor turbulente, precum și al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De 
asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu 
substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având 
caracter obscen sau agitator, precum și cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată 
comercializarea acestor produse în incinta și în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 
Art.23. Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi 
să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin 
conţinutul lor pot produce evenimente deosebite. 
Art.24. In situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, 
educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii școlare, conducerea 
unităţii/organizatorii vor asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu 
persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va permite accesul, după 
efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate. 
Art.25. Programul unităţii de învăţământ şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de conducerea 
unităţii şi se afişează la punctul de control. 
Art.26. Elevii nu pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar. 
Art.27. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia de 
către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza 
contra incendiilor şi siguranţei imobilului. 
Art.28. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor încredinţate, precum şi pentru 
asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ. 
 

 

III. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1.DISPOZIŢII GENERALE. 

Art.29. (1) Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu este condus de consiliul de administraţie, de director şi, 

după caz, de directorul adjunct. 

 (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, 

cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo 

unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor 

economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi/sau în 

desfăşurarea instruirii practice a elevilor.  

 (3) Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de 

către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic. 

 
2.CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
Art.30. (1) Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” funcţionează conform 
prevederilor art.94 alin (2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 



 

 

și a OMEN 3160/01.02.2017,  privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și functionare a 
Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 
 (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ. 
Art.31. (1) Consiliul de administraţie al Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” este constituit din 13 
membri; dintre aceștia, 6 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 
reprezentanți ai consiliului local, 1 reprezentant al părinților și 3 reprezentanți ai agenților economici 
parteneri.  
(2) Directorul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi este preşedintele consiliului de administraţie. 

(3) Cadrele didactice care au copii în Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanți ai părinților în Consiliul de Administrație, cu excepția situației când consiliul reprezentativ 

al părinților nu poate desemna alți reprezentanți. 

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 

şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, 

în sistem de videoconferinţă. 
Art.32. (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 
reprezentanții organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar din unitatea de învățământ. 
 (2) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate și alte persoane, în funcţie de problematica 
înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca 
invitaţi și coordonatorii acestora. 
Art.33.(1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele Consiliului de administraţie 
este directorul unităţii de învăţământ.  
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului de administraţie este obligatorie.  
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 
totalul membrilor acestuia.  
(4) Hotărârile Consiliului de administraţie se adoptă în conformitate cu prevederile OMEN 3160/ 2017. 
(5) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. 
(6) Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa 
respectivă.  
(7) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.  
(8) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt 
asumate de aceştia prin semnătură.  
(9) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie 
participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia sa semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. 
Art.34 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este 
necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două treimi 
din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din numărul membrilor consiliului 
profesoral. Consiliul de administraţie este convocat și la solicitarea a două treimi din numărul membrilor 
consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.  
(2) 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 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, SMS sau sub semnătură.  
(3) În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie îşi 
pierde aceasta calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile OMEN 3160/ 2017. 
(4) În cadrul şedintelor CA, membrii şi participanţii în calitate de observatori trebuie sa aibă o conduită 
corectă, să dezbată cu calmitate problemele, să manifeste respect faţă de ceilalţi membri, fără a ridica 
tonul şi fără a folosi cuvinte jignitoare 
(5) În cazul nepăstrării unei conduite adecvate, persoana în cauză îşi va pierde dreptul de membru în 
Consiliul de administraţie. 
 

3.DIRECTORUL 

Art.35. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu prevederile ORDINULUI nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 



 

 

Titlul (2). În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21 
din OMENCS 5079/2016 ROFUIP, directorul emite decizii şi note de serviciu și, de asemenea, 
coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre 
aprobare consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ preuniversitar care 
școlarizează elevi exclusiv în învățământul profesional și tehnic cu o pondere majoră a învățământului 
dual, directorul aprobă curriculumul de dezvoltare locală. 
Art.36. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în 
vigoare, de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ (art 20-23 OMENCS 
5079/2016), de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general. 
(3) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, 
membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea 
acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În situații excepționale 
(accident, boală și altele asemenea), în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul adjunct sau 
un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, desemnat anterior pentru astfel de situații 
de către acesta, preia atribuțiile directorului. 
 

 

 

 

4. DIRECTORUL ADJUNCT 

Art.37.(1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional, 
anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4) din OMENCS 5079/2016, şi îndeplineşte atribuţiile 
stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate 
de director pe perioade determinate. 
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. 
Art.38. (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul 
unităţii de învăţământ. 
(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, 
conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean 
sau naţional. 
Art.39.(1) Drepturile şi obligaţiile directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ (art 24-27 
OMENCS 5079/2016), de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 
 
5. CONSILIUL ELEVILOR 

Art.40. În această unitate de învăţământ se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor din 
fiecare clasă. 
Art. 41. (1) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de 
ordine interioară. 
(2) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 
semestru. Votul este secret,  iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. 
Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.  
Art.42. (1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi reprezintă 
interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.  
(2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod 
direct.  
(3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu,  adaptat la specificul şi nevoile 
şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.  
(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura 
între corpul profesoral şi consiliul elevilor.  
(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispoziţie 
a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi 



 

 

Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică şi altele asemenea se 
asigură din finanţarea suplimentară.  
Art. 43. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului adjunct 
şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;  
b)  apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;  
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de 
învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;  
d)  sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;  
e)  dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;  
f)  poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;  
g)  poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu 
şi altele asemenea;  
h)  sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ;  
i)  propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;  
j)  dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;  
k)  se implică  în asigurarea respectării Regulamentului de organizare  şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ;  
l)  organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în 
care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile.  
Art. 44.(1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea generală.  
(2) Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din reprezentanţii 
claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.  
(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură:  
a)  Preşedinte;  
b)  Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  
c)  Secretar;  
d)  Membri: reprezentanţii claselor.  
(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.  

Art. 45.(1) Consiliul elevilor îşi alege, prin vot, preşedintele, elev din învăţământul liceal sau postliceal. 
(2) Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a 
directorului unităţii de învăţământ.  
(3) Preşedintele Consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
(4) Preşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:  
a)  colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;  
b)  este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul judeţean al elevilor; 
c)  conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  
d)  este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  
e)  asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a 
libertăţii de exprimare;  
f)  are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ problemele 
discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor;  
g)  propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu 
îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului.  
(5) Mandatul preşedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 
(6) Vicepreşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 
a)  monitorizează activitatea departamentelor;  
b)  preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia;  
c)  elaborează programul de activităţi al consiliului.  
(7) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani.  
(8) Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:  
a)  întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;  
b)  notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor.  
(9) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.  
Art. 46. Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfăşura de câte ori este cazul, 
fiind prezidate de preşedinte/un vicepreşedinte. 
Art. 47. Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele prevăzute în 
propriul regulament.  



 

 

Art. 48. (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor şi să asigure, în 
rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate.  
(2) Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este obligatorie. 
Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ care înregistrează trei absenţe nemotivate 
consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  
(3) Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta consiliului de 
administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu 
care se confruntă colectivele de elevi.  
(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, 
îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de 
larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.  
(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aviza proiectele propuse de preşedintele 
Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.  
(6) Elevii care au obţinut în anul şcolar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleşi ca reprezentanţi în 
Consiliul elevilor.  
(7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abţine de la 
vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului elevilor.  
 
 



 

 

 

IV. PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1.DISPOZIŢII GENERALE 

Art.49.(1) Personalul Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” este format din personal didactic de 
conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unitatea de 
învăţământ este realizată conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ 
cu personalitate juridică este realizata prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de 
învăţământ, prin reprezentantul său legal. 
Art.50. Personalul din învăţământul preuniversitar îndeplinește condiţiile de studii cerute pentru postul 
ocupat şi este apt din punct de vedere medical. Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt 
reglementate de legislaţia în vigoare. 
 

2. PERSONALUL DIDACTIC 

Art.51. Personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate, în vederea 
realizării sarcinilor ce-i revin în domeniul pregătirii şi educării multidimensionale a elevilor. 
Art.52. Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de rezultatele 
obţinute în instruirea şi educarea elevilor. 
Art.53. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii 
de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile 
prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde 
prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor. 
 
Obligaţii ale cadrelor didactice: 
 
Art.54. (1) să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional; 
(2) să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială, conform metodologiilor aprobate de 
M.E.N., proiectări ce vor fi avizate de către şeful ariei curriculare şi de către director; 
(3) să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, să înscrie zilnic în condica de 
prezenţă, conform orarului, tematica subiectelor/ temelor tratate în orele de curs; 
(4)  să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator); 
(5) să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările 
elevilor, proiecte, referate, portofolii, caiete de teme etc., să comunice elevilor notele trecute în catalog și 
să le înscrie în carnetul de note al elevului;  
(6) să organizeze  ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate slabe, a 
celor care au absentat din diferite motive şi a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii 
examenelor de final); 
(7) să folosească materiale şi mijloace de învăţământ din dotare şi să se preocupe de îmbogăţirea bazei 
materiale a şcolii, să se implice în amenajarea cabinetelor şi laboratoarelor, să confecţioneze material 
didactic nou, adecvat programelor şcolare, conform prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi 
comisiilor metodice; 
(8) să participe la activităţile metodice în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice, 
consfătuirilor, schimburilor de experienţă etc., în scopul perfecţionării permanente, să participe la 
cursurile de formare continuă organizate periodic, să aplice achizițiile în activitatea didactică; 
(9)  să îmbunătăţească permanent activitatea de diriginte, organizând şi conducând colectivul clasei; 
(10) să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele 
recreativ–educative (lecţii, vizionări de spectacole, acţiuni sportive), organizând excursii, participări la 
manifestaţii culturale etc.; 
(11) să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi educarea copiilor; 
(12) să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, situaţii statistice, 
rapoarte, documente legate de frecvenţă etc.); 
(13) să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze nemotivat, fără aprobarea conducerii şcolii; 



 

 

(14) să valorifice valenţele educative ale disciplinei şi să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică 
unităţii de învăţământ (fişa postului, orar, Regulament de ordine interioară, etc.); 
(15) să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi de propagare 
a ideilor care denigrează poporul român; 
(16) să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de 
educator; 
(17) să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogie a 
altor cadre didactice, precum şi pe cele care vizează aspecte ale vieţii personale a personalului didactic; 
(18) să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, lectorate cu părinţii, vizite la domiciliu, 
dacă e cazul;  
(19) să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală; 
(20) să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie 
sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător; 
(21) să aibă un comportament decent în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi părinţii acestora, să aibă în 
permanenţă o ţinută corectă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii; 
(22) să nu fumeze în incinta scolii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice; 
(23) să nu solicite şi să nu primească bani, cadouri sau servicii care să condiţioneze evaluarea, să nu 
colecteze fonduri de la elevi sau părinţi, atât pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, 
olimpiadelor sau altor concursuri şcolare, cât şi pentru fondul clasei sau al şcolii; 
(24) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă şi familia 
acestuia, să nu aplice pedepse corporale, să nu agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 
(25) să vegheze la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării 
programului şcolar şi al activităţilor extracurriculare/extraşcolare; 
(26) să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 
copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi 
psihică; 
(27) să participe la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 
Art. 55. (1) Pe lângă îndatoririle înscrise în fişa postului, profesorii trebuie să exercite şi funcţia de 
profesor de serviciu pe școală, conform unei planificări semestriale, şi să-şi îndeplinească toate 
obligaţiile ce îi revin în calitate de profesor de serviciu. 
 
Obligaţiile profesorului de serviciu pe şcoală 

 
Art.56. (1) Profesorul de serviciu vine la şcoală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor pe tura sa 
şi pleacă ultimul, după evacuarea tuturor elevilor. 
(2) La sfârşitul programului, profesorul de serviciu are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de 
constatare a evenimentelor deosebite produse în timpul zilei. 
(3) Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor, răspunde de securitatea lor pe durata turei sale 
împreună cu profesorul care le utilizează, iar la sfârşitul zilei  predă gestiunea cataloagelor cu proces-
verbal persoanei autorizate de către director. Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale 
de curs are obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu sau secretariatului acest fapt, 
precum şi perioada cât va reţine catalogul respectiv. 
(4) În lipsa directorului/directorului adjunct, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor în 
cazul în care un cadru didactic este absent şi verifică semnarea condicii. 
(5) Răspunde de ordinea şi disciplina în timpul pauzelor şi semnalează conducerii şcolii prezenţa 
persoanelor străine în şcoală şi eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada turei sale. 
(6) Supraveghează elevii în vederea respectării ROFUIP  şi a Regulamentului de ordine interioară. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Răspunderea disciplinară a personalului didactic din unitatea de învăţământ 

Art.57. (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Sancțiunile ce se aplică personalului didactic al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” sunt: 
 

NR. 

ABATERI 

PRIMA 

DATĂ DE MAI MULTE ORI 

 

CRT

.  

1. 

Absenţă nemotivată de la ore Neplata 

orelor 

 

Neplata orelor 

Diminuarea calificativului anual 

Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de 

Administraţie al instituţiei de învăţământ, în baza 

referatului Comisiei de cercetare disciplinară 

prealabilă 

 

2. 
Absenţă nemotivată de la 

Consiliul Profesoral 

Avertisment 

verbal 

 Atenţionare în faţa Consiliului de Administraţie  

 Diminuarea calificativului anual 

3. 
Atitudine necorespunzătoare  
faţă de colegi sau faţă de elevi 

Avertisment              

verbal 

 

 Diminuarea calificativului anual 

 

3.PERSONALUL NEDIDACTIC/AUXILIAR 

Art.58. Personalul nedidactic/auxiliar al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  respectă 
obligaţiile/îndatoririle prevăzute în Codul muncii, Contractul colectiv de muncă. 
Art.59. Personalul nedidactic/auxiliar  al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  se bucură de toate 
drepturile conferite de Constituţia României, de Contractul colectiv de muncă, de Codul muncii. 
Art.60. Personalul nedidactic/auxiliar  poate să organizeze reuniuni cu caracter privat, ocazionate de 
diverse sărbători,  exclusiv după finalizarea ultimei ore de curs din ziua respectivă şi va trebui ca acestea 
să fie aprobate de Consiliul de administraţie. 
Art.61. În situaţii speciale şi care nu suportă amânare (altele decât cele surprinse în legislaţie), 
personalul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  poate beneficia de învoire(absență motivată) din partea 
conducerii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare/ an, ulterior rezolvându-se sarcinile de serviciu. 
Art.62. (1)Personalul nedidactic/auxiliar  are dreptul la concediu conform Codului muncii, programarea             
realizându-se până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. 
(2) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale 
stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru 
programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se 
face până la sfarșitul anului calendaristic pentru anul următor.  
Art.63. La nivelul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”,  personalul nedidactic mai are şi  următoarele  
îndatoriri: 

a) să respecte sarcinile prevăzute de fişa postului şi cele distribuite de administratorul şi directorul 
unităţii şcolare;  

b) să respecte disciplina muncii, în sensul respectării ierarhiei din unitatea şcolară şi a dispoziţiilor 
interne şi ROI;  

c) să respecte normele de securitate şi protecţie a muncii, cât şi a celor PSI;  
d) să contribuie activ la păstrarea patrimoniului şcolar;  
e) să comunice periodic sau de câte ori este nevoie neregulile sau defecţiunile ce intervin pe 

sectorul de activitate stabilit;  
f) să menţină o conduită specifică unei unităţi şcolare, faţă de elevi, părinţi, cadre didactice şi 

colegi;  
g) la sfârşitul programului, salariatul unităţii verifică sectorul de activitate şi aduce la cunoştinţa 



 

 

conducerii şcolii sau administratorului eventualele nereguli sesizate;  
h) să semnaleze conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine sau evenimentele deosebite care se 

petrec în timpul serviciului;  
i) în cazul în care un salariat nu poate fi prezent la serviciu din motive medicale sau personale, 

acesta are îndatorirea de a anunţa conducerea şcolii/administratorul cel puţin la începutul zilei de 
lucru;  

j) se interzice promovarea imaginii vreunui partid sau cult religios de către personalul şcolii prin 
distribuirea de materiale publicitare specifice.  

Art.64. La nivelul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”,  personalul auxiliar mai are şi  următoarele  
îndatoriri, în conformitate cu fișa postului: 
a) să respecte sarcinile prevăzute de fişa postului şi cele distribuite de administratorul şi directorul 
unităţii şcolare; 
b) să respecte disciplina muncii, în sensul respectării ierarhiei din unitatea şcolară şi a dispoziţiilor 
interne şi R.O.I.;  
c) să respecte normele de securitate şi protecţie a muncii cât şi a celor PSI;  
d) să contribuie activ la păstrarea patrimoniului şcolar;  
e) să comunice periodic sau de câte ori este nevoie neregulile sau defecţiunile ce intervin pe sectorul de 
activitate stabilit;  
f) să menţina o conduită specifică unei unităţi şcolare, faţă de elevi, părinţi, cadre didactice şi colegi;  
g) la sfârşitul programului, salariatul unităţii verifică sectorul de activitate şi aduce la cunoştinţa 
conducerii şcolii sau administratorului eventualele nereguli sesizate;  
h) să semnaleze conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine sau evenimentele deosebite care se petrec 
în timpul serviciului;  
i) în cazul în care un salariat nu poate fi prezent la serviciu din motive medicale sau personale, acesta 
are îndatorirea de a anunţa conducerea şcolii/administratorul cel puţin la începutul zilei de lucru;  
j) se interzice promovarea imaginii vreunui partid sau cult religios de către personalul şcolii prin 
distribuirea de materiale publicitare specifice



 

 

Răspunderea disciplinară a personalului nedidactic din unitatea de învăţământ 

Art. 65.(1) Personalul nedidactic răspunde disciplinar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 
— Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
(2) Sanctiunile ce se aplica personalului nedidactic al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” sunt: 

NR. 

ABATERI PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

 

CRT.  

1. - Întârzierea la serviciu - observaţie
 

 mustrare, atenţionare în faţa Consiliului 
 

  individuală de Administraţie; 
 

    întârzierea sistematică duce la neplata 
 

   unei ore de lucru; 
 

2. a) absenţe nemotivate de Recuperarea orelor
 

 neplata zilei de serviciu; 
 

 la serviciu de până la 3  
 diminuarea calificativului anual; 

 

 zile  
 sancţiune salarială stabilită de Consiliului 

 

   
de Administraţie; 

 

   
 sancţionat cu 10% pe două luni; 

 

 b) absenţe nemotivate de  
 sancţionat 3 luni cu diminuarea salariului 

 

 
la serviciu pentru mai 
multe zile consecutive  

cu 10%; 
 

   
 desfacerea contractului de muncă. 

 

3. - Plecările nejustificate observaţie
  atenţionare în faţa Consiliului de  

 de la serviciu sau înainte individuală/ Administraţie;  

 de încheierea mustrare
  neplata orelor;  

 programului   diminuarea calificativului anual;  

4. - Refuzul nejustificat de observaţie
  diminuarea calificativului anual;  

 a îndeplini sarcinile şi individuală/
  atenţionare în faţa Consiliului de  

 atribuţiile de serviciu mustrare Administraţie;  

    sancţiune salarială stabilită de Consiliului  

   de Administraţie; 

  - Manifestări care aduc observaţie
  mustrare; 

5. atingere prestigiului individuală
 

 atenţionare în faţa Consiliului de 

Administrație  

 liceului sau autorităţii   diminuarea calificativului anual;  



 

 

4.EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
Art.66. (1) Evaluarea personalului Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” se face conform legislaţiei în 
vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile. 
(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
Art.67. (1) Evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se realizează, în baza fişei de evaluare 
aduse la cunoştinţă la începutul anului şcolar. 
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul 
evaluării conform fişei specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI  

ALE CADRELOR DIDACTICE 

 

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. Consiliul profesoral 

Art.68. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 
instruire practică, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul 
didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului profesoral, atunci când 
se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. 
(2) La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor. 
(3) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ 
consideră necesar.  

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime 
din numărul membrilor săi.  

(5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa 
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  
(6) Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de procese – verbale, 
de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii de învăţământ.  
(7) Registrul de procese verbale este însoţit obligatoriu de un dosar care conţine anexele proceselor 
verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste solicitări, memorii sesizări) 
Art.69. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
a) dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii de învăţământ, 
prezentat de director;  
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, şi planul anual de activitate ;  
c) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie;  
d) propune directorului componenţa comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;        
e) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de diriginte, precum şi 
situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;  
f) numeşte comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, săvârşite de personalul 
didactic de predare şi didactic auxiliar;  
g) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare, 
pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, personalul didactic auxiliar, conform 
prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament şi 
regulamentului de ordine interioară; 
h) decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevii care săvârşesc abateri potrivit 
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ şi ale Statutului elevului; 
i) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare şi instruire practică 
şi personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Regulamentului de ordine interioară;  
j) validează notele la purtare mai mici de 7;  
k) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în şcoală; 
l) aprobă proiectul planului de şcolarizare si avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul 
școlar următor și o propune Consiliului de administrație; 
m) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în şcoală;  

            n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare şi de instruire 
practică care solicită acordarea salariului sau a gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a 
activităţii desfăşurate;  
o) dezbate Regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ, elaborat împreună cu 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale din respectiva unitate, în şedinţă extraordinară la care participă şi 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic.  



 

 

 
Art.70. (1) Şedinţele Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 
2/3 din numărul total al membrilor.  

(2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor 
şi sunt obligatorii pentru întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

2. Consiliul clasei 

Art.71. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire 
practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei 
şi din liderul elevilor clasei respective. 
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele. 
Art.72. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective: 
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu 
solicitările elevilor şi părinţilor;  

b) evaluarea progresului şcolar al elevului;  
c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare;  
d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare.  

Art.73. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  
b) analizează volumul temelor pentru acasă;  

c) stabileşte măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament 
sau pentru elevii cu rezultate deosebite;  
d) stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei, în funcţie de comportarea generală a acestora în 
unitatea de învăţământ şi în afara acestora şi propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici 
de 7,00;  

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  
f) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii cel puţin o dată pe an, de preferinţă în cursul 
semestrului I şi, în situaţii deosebite, la solicitarea învăţătorului/dirigintelui ;  
g) propune, după caz, dirigintelui, directorului, Consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare 
prevăzute pentru elevi de Regulamentul de ordine interioară şi de ROFUIP; 

h) elaborează raportul scris asupra situației şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului şi al 
anului şcolar; acesta va fi prezentat de preşedintele consiliului clasei în faţa consiliului 
profesoral, spre validare.  

Art.74. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 
dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar.  
 
3. Catedrele/Comisiile metodice 

Art.75.(1) Catedrele se organizează pe principiul respectării ariilor curriculare. În cadrul unităţii de 
învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, 
pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
(2) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul 
comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al 
unităţii. 
(3) Tematica şedinţelor ariilor curriculare/comisiei metodice, proiectul de încadrare, raportul de 
activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii ariei curriculare vor fi prezentate şi discutate în 
catedră, avizate de directorul unităţii şcolare.  
(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 
ori a membrilor acesteia. 
(5) Activităţile ariilor curriculare/comisiei metodice, comisiilor nedidactice și auxiliare vor respecta 
deciziile interne şi notele de serviciu emise de directorul unităţii şcolare.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Art.76. În anul şcolar 2021-2022, în cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” funcţionează 
următoarele arii curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, tehnologii, 
alături de comisia metodică a diriginţilor. 
Nr. 
crt. 

 

Aria curriculară / 
Comisia metodică 

Responsabilul ariei 
curriculare/ 

comisiei metodice 

Nr. cadre 
didactice 

1. Aria curriculară ”Limbă şi comunicare” (limba română, 
limba engleză, limba franceză)  

Carmen Codreş 8 

2. Aria curriculară ”Matematică şi ştiinţe” (matematică, 
fizică, chimie, biologie) 

Grecu Diana 8 

3. Aria curriculară  ”Om și Societate”(istorie, geografie şi 
religie discipline socio-umane, educaţie fizică şi sport) 

 
Ciocan Emanuela 

 
7 

4. Aria curriculară „Tehnologii“ Lungu Viorica 23 
5. Comisia metodică a diriginţilor Neghină Maricica 35 
 
Art.77. Atribuţiile ariilor curriculare/ catedrelor sunt următoarele: 
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, 
cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii (acesta 
cuprinzând și oferta stabilită la nivel național). Pentru învățământul liceal tehnologic și învățământul 
profesional, oferta de curriculum la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) și este 
elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile 
administrației publice locale și propusă spre dezbatere consiliului profesoral. 
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, în funcție de obiectivele propuse; realizează 
diagnoza activităţii specifice pe anul şcolar anterior;  
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale; avizează planurile calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare; acordă consultanţă la 
întocmirea programelor opţionale;  
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 
elevilor; 
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 
h) şeful de arie curriculară stabileşte atribuţiile fiecărui membru al acesteia; 
i) şeful de arie curriculară evaluează activitatea fiecărui membru al acesteia şi propune Consiliului de 
administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat; 
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 
lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; selectează grupuri ţintă pentru diferite tipuri de 
formări;  
k) şeful de arie curriculară/catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile 
personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul ariei curriculare, cu precădere la 
stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; 
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei 
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; 
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice, stabileşte obiectivele prioritare 
pentru perioada următoare (plan de activităţi);  
n) şeful de arie curriculară/catedră coordonează pregătirea pentru concursuri şi examene naţionale;  
p) şeful de arie curriculară/catedră coordonează confecţionarea şi procurarea mijloacelor didactice. 
 
RESPONSABILITĂŢI ALE PERSONALULUI DIDACTIC ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1.Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art. 78. (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de 
regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 
administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 
educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la 
nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, 



 

 

cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 
neguvernamentali. 
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 
nonformală. 
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 
Art.79. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 
învăţământ; 
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei; 
c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de 
învățământ, în conformitate cu planul de acțiune al școlii, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul 
școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociației de părinți, acolo 
unde există și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație; 
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 
e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și 
posibilitățile de realizare ale acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților; 
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezultatele 
acesteia; 
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi a partenerilor educaţionali în 
activităţile educative; 
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali pe teme educative; 
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul 
unităţii de învăţământ; 
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 
parteneriat educaţional; 
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 
Art.80. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
conţine: 
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 
g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 
Art.81.(1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare. 
(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii 
de învăţământ. 

 

2. Profesorul diriginte 

Art.82. (1) Diriginţii organizează şi coordonează activitatea claselor pe care le conduc, întreţin relaţia 
educativă optimă între profesorii claselor, elevi şi părinţi, întocmesc situaţii şcolare finale şi contribuie, 
alături de serviciul secretariat, la realizarea de baze de date.  
(2) Diriginţii, împreună cu serviciul administrativ, se implică în buna păstrare a patrimoniului şcolii şi 
a îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare.  
(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu. 



 

 

(4) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral în conformitate cu prevederile art. 
Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 

din 9 septembrie 2020. 

Titlul 
Art.83.(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic și 
sunt realizate în conformitate cu prevederile art 74 din OMECS5079/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea 
se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. (4) Pentru realizarea unei comunicări constante 
cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în 
care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea 
problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 
Art.84.(1) Atribuţiile profesorului diriginte de la Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  sunt stabilite în 
conformitate cu prevederile art 76, 77 din OMECS 5079/2016. 
(2) La Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”,  profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care sunt dotate cabinetele, atelierele și sala de sport, împreună 
cu elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei; 
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioara a 
unităţii de învăţământ. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe 
baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 20 ore pe semestru, conform 
art 102.(5) din OMECS 5079/2016. 
d) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului 
profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au săvârşit abateri grave;  
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 
f) înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea fiecărui sfârşit de an şcolar;  
g) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
h) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  acestuia; 
atașează la catalog tabele privitoare la stilul de învățare al fiecarui elev, schema orara a clasei, precum 
și graficul susținerii tezelor semestriale. 
i) aplică, pe baza consultării cu Consiliul clasei, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi 
propune spre aprobare Consiliului profesoral celelalte sancţiuni;  
j) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi 

asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice în afara şcolii;  
k)  prezintă, spre validare, Consiliului profesoral raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar 
Art.85. Neîndeplinirea atribuţiilor atrage sancţiuni, pornind de la  suspendarea sau chiar anularea 
calităţii de diriginte. 
 
III. Comisiile din unitatea de învăţământ 

Art.86. (1) La nivelul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” funcţionează următoarele comisii (Anexa 
2): 

1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
d) Comisia pentru controlul managerial intern; 
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

 (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile 
cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile 



 

 

cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 
rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt stabilite de unitatea de învăţământ, prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
(5) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 
constituire, emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la alin. 2 lit. b şi f 
sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, ai tutorilor sau ai susţinătorilor legali 
nominalizaţi de Consiliul Şcolar al Elevilor, Consiliul reprezentativ al părinţilor/ asociaţia de părinţi.



 

 

Art.87.(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 
constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. 
b) și f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 
nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor. 
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 
reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ. 
(3) Unitatea de învăţământ va elabora proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile 
proprii. 
 
Comisiile cu caracter permanent din unitatea şcolară 
 
j.a) COMISIA PENTRU CURRICULUM 

Art.88. În dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei educaţionale a şcolii, cu nevoile de dezvoltare 
pentru carieră a elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii, în strânsă legătură cu specificul 
dezvoltării comunităţii locale, membrii comisiei pentru curriculum vor urmări obiectivele: 
1. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele;  
2. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea standardelor de 
performanţă propuse;  
3. sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul şcolar trecut 
şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor care să 
corespundă şi solicitărilor elevilor;  
4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ/CDL şi 
realizarea acestora;  
5. organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în echipă, atât pe 
parcursul anului şcolar cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor elevilor;  
6. elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor 
dobândite în cadrul orelor din CDŞ/CDL la nivelul şcolii;  
7. întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:  

 activităţi de învăţare eficientă  
 materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate pe 
discipline  

 instrumente de evaluare folosite  
 aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore  
 rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate  

8. organizarea unor sesiuni de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice, a unor concursuri tematice, pe 
discipline şi cicluri de învăţământ cu participarea unor reprezentanţi ai şcolilor din zonă şi dezvoltarea 
unor parteneriate educaţionale;  
9. organizarea unor expoziţii, programe artistice, activităţi sportive etc. care să evidenţieze deprinderile 
dobândite de elevi în cadrul programului şcolar.  
 
 
b)COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

Art.89. (1) CEAC la nivelul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” este formată din 10 membri, după cum 
urmează:  
a) un Coordonator CEAC, care este un coordonator desemnat de directorul unităţii şi aprobat de Consiliul 
de Administraţie;  
b) 4 cadre didactice, reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret;  
c) reprezentantul sindicatului, desemnat de acesta;  
d) reprezentantul părinţilor, desemnat de Comitetul de părinţi ai şcolii;  
e) reprezentantul elevilor, desemnat de Consiliul elevilor;  
f) reprezentantul Consiliului Local, desemnat de acesta.  
(2) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ, cu excepţia 
persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia.  
(3) Unul din membrii comisiei va îndeplini funcţia de secretar de comisie CEAC, acesta fiind desemnat de 
coordonatorul comisiei. Secretarul comisiei are printre atribuţii şi redactarea proceselor-verbale ale 
sedinţelor CEAC.  
Art.90. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor de membru în cadrul CEAC:  



 

 

a) Pentru cadrele didactice: titular al unităţii; 
b) Pentru reprezentantul părinţilor: să aibă un copil, elev al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”. 
Art.91. Procedura de alegere/desemnare a membrilor CEAC  
(1) Alegerea reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură:  
a) la sfârşitul ciclului de activitate CEAC, coordonatorul CEAC, în colaborare cu Direcţiunea şi cu 
Consiliul de Administraţie, comunică procedura de alegere a noilor membri CEAC Consiliului Profesoral, 
cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa de alegere a acestora şi afişează condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească membrii CEAC;  
b) candidaturile se pot depune în nume individual, cu scrisoare de intenţie, cu cel puţin o zi înaintea 
şedinţei de alegere a membrilor CEAC, sau se pot propune, din partea Consiliului Profesoral, acestea fiind 
însoţite de argumentările propunătorului;  
c) alegerea membrilor CEAC se face prin vot secret, cu majoritate absolută;                                                      
d) directorul emite deciziile de numire a noilor membri CEAC.  
(2) Desemnarea reprezentantului sindicatului, al Comitetului de părinţi şi al Consiliului Local. 
 a) directorul solicită în scris organizaţiei sindicale, Comitetului de părinţi şi Consiliului local desemnarea 
reprezentantului său, precizând condiţiile prevăzute la articolele anterioare;  
b) organizaţia sindicală, Comitetul de părinţi şi Consiliul local îşi desemnează reprezentanţii conform 
prevederilor statutare şi comunică în scris conducerii unităţii numele acestora în termen de cel mult 15 zile 
de la solicitare;  
c) directorul emite deciziile de numire.  
Art.92. Durata mandatului CEAC este de 4 (patru) ani. În cazul în care un membru îşi pierde această 
calitate, din orice motiv, comisia se completează până la expirarea mandatului acesteia, în termen de cel 
mult 30 zile.  
Art.93. Un membru al CEAC îşi pierde calitatea în următoarele condiţii:  
a) la finalul mandatului;  
b) la cererea expresă a acestuia, fără a fi necesară motivarea cererii;  
c) ca urmare a decesului;  
d) ca urmare a ivirii unei situaţii de incompatibilitate cu calitatea de membru CEAC;  
e) în urma retragerii votului de încredere acordat de către forurile care l-au ales/desemnat; 
f) ca urmare a pierderii calităţii de membru în Comitetul de părinţi sau de membru în Consiliul elevilor;  
g) prin revocare de către directorul unităţii la solicitarea coordonatorului CEAC, în baza unui raport 
motivat şi acceptat de autoritatea care l-a ales/desemnat pentru următoarele motive:  
- absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;  
- dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 
60 zile;  
- neîndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin în cadrul comisiei;  
- încălcarea codului de etică profesională în evaluare;  
- săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra 
prestigiului Liceului Tehnologic  ”Aurel Vlaicu”. 

 

c) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 

Art.94. În vederea creşterii calităţii actului didactic, a optimizării ofertei educaţionale şi implicit a creşterii 
prestigiului şcolii, comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică va urmări: 
1. popularizarea ofertelor de formare în domeniul educaţional prezentate de către Agenţia Naţională de 
Formare Profesională, cele elaborate de CCD, universităţi şi colegii, centre de formare acreditate, ONG-uri 
acreditate de MEN sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;  
2. coordonarea acţiunilor de formare continuă pe domenii sau specialităţi şi implicare personalului didactic 
şi didactic auxiliar în funcţie de solicitările personale dar şi de nevoile instituţiei;  
3.monitorizarea preocupării fiecărui cadru didactic pentru perfecţionarea de specialitate, metodica 
specialităţii şi pentru formare continuă, punând accent pe respectarea Legii nr. 1/2011, cu referire la 
obligaţia de perfecţionare o dată la 5 ani; este indicat ca fiecare cadru didactic să completeze anual fişa de 
perfecţionare;  
4. organizarea de cursuri de formare, dezbateri, a unor activităţi didactice demonstrative, a unor ateliere de 
lucru, cu participarea unor specialişti din domenii de interes pentru cadrele didactice;  
5. popularizarea unor sesiuni de comunicări organizate de către universităţi pentru participarea şi 
prezentarea experienţei didactice din învăţământul preuniversitar;  
6. stabilirea unei teme de cercetare pedagogică la nivelul unui ciclu de învăţământ sau la nivelul şcolii 
(tema se stabileşte în funcţie de amploarea fenomenului care a intrat în atenţia consiliului de administraţie, 



 

 

al consiliului reprezentativ al părinţilor etc.) pentru stabilirea cauzelor reale şi precizarea măsurilor de 
ameliorare ce se impun;  
7. participarea unui grup de cadre didactice din şcoală la un anumit curs de formare continuă;  
8. organizarea, în fiecare cabinet sau laborator, a unei minibiblioteci cu cărţi sau reviste de specialitate 
pentru elevi, pentru a putea fi consultate şi folosite de aceştia, în timpul orelor suplimentare;  
9. organizarea, în biblioteca şcolii, a unui colţ cu lucrările metodico-ştiinţifice elaborate şi susţinute de 
cadrele didactice din şcoală pentru a putea fi popularizată şi utilizată experienţa didactică de succes;  
10. organizarea, în cancelaria şcolii, a unui colţ cu noutăţi apărute în specialitate, în pedagogie, de 
management al clasei de elevi, în format letric sau pe suport electronic, care să prezinte idei ce pot stârni 
curiozitatea cadrelor didactice de a studia aceste materiale;  
11. organizarea unor expoziţii de carte şcolară pentru elevi;  
12. popularizarea sau elaborarea, în echipă, a unor seturi de teste pentru cunoaşterea psihopedagogică a 
elevilor, cu implicarea profesorului psihopedagog de la cabinetul de asistenţă psihopedagogică din şcoală 
şi aplicarea lor pe nivel de clase; rezultatele şi concluziile pot constitui o bază de discuţii cu elevii şi 
părinţii acestora.  
 

d) COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 
Art.95. Atribuţiile comisiei de sănătate şi securitate în muncă: 
 
1. realizarea de prelucrări privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru exploatarea de către elevi a 
laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie şi a sălii de sport;  
2. realizarea de instructaje privind securitatea în muncă pentru întreg personalul didactic, didactic auxiliar 
şi nedidactic;  

3. colaborarea cu profesorii de fizică, chimie, biologie, ed. fizică şi sport, informatică, cu directorii 
unităţii şcolare în vederea reglării disfuncţiilor care pot aduce prejudicii în asigurarea sănătăţii şi 
siguranţei în muncă;  

4. popularizarea normelor de respectare a securităţii în muncă pentru elevi/ profesori, personalul 
nedidactic;  

5. educarea elevilor în spiritul protecţiei civile prin prelucrarea cu elevii şi cadrele didactice a normelor 
de protecţie a muncii.  
 
Art.96. Atribuţiile comisiei tehnice PSI: 
 

1. popularizarea şi respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor PSI;  
2. realizarea de instructaje privind respectarea normelor PSI de către elevi, profesori, personal  

      didactic auxiliar, personal nedidactic;  
3. amenajarea spaţiilor specifice pentru respectarea normelor PSI şi afişarea indicaţiilor necesare pe    

      holurile şcolii în vederea evitării incidentelor specifice;  
4.  colaborarea cu conducerea unităţii şcolare, reprezentaţii I.S.U. şi Primăria municipiului în vederea  

      reglării unor disfuncţii semnalate care vizează nerespectarea normelor PSI;  
5. elaborarea unor planuri de măsuri şi a unor activităţi de instruire şi simulare;  
6. simularea unor exerciţii în caz de cutremur, incendii, explozii;  
7. pregătirea echipajului de protecţie civilă ce va participa la concursul judeţean.  

 

 

 

e)COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN 

Art.97.(1) La nivelul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 

(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind această comisie se 

stabilesc, în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de către 

conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art.98. Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice; 

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare; 

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 

profesionale; 

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 

publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi 

între structurile unităţii de învăţământ. 

 

f) COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE 

CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

Art.99.La nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” funcţionează Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă 

în unităţile de învăţământ și in conformitate cu Ordinul 5115/15.12.2014. 

Art.100.(1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

respectă reglementările naţionale în vigoare. 

(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 

stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în 

consiliul de administraţie. 

Art.101.Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar. 

Art.102.În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de 

acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în 

unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii specializate ale 

Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de învăţământ. 

Art.103.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în 

aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea 

gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar: 

a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai 

jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ; 

b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă; 

c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a 

situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului 

din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ. 

Art.104. În Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” sunt stabilite condiţiile de acces în şcoală personalului 

unităţii, elevilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. 
 

 



 

 

Comisiile cu caracter temporar și ocazional din unitatea şcolară 

Art.105.(1) Ȋn cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, 
prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. Comisiile se constituie prin 
decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie. 
(2) Comisiile care funcționează în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” sunt: 
1. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi apromovarea interculturalităţii; 
2. Comisia pentru frecvenţă, ritmicitatea notării, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar; 
3. Comisia de diferenţe; 
4. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; 
5. Comisia de cercetare disciplinară; 
6. Comisia de inventariere; 
7. Comisia de casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate. 
(3) Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de administraţie poate 
hotărî constituirea unor comisii cu caracter temporar sau ocazional, altele decât cele prevăzute în alineatul 
(2). Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie. 
(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional funcționează după metodologii proprii stabilite prin planul 
managerial. 

 

 



 

 

VI. DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE  

PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

1. DREPTURILE 

 
Art.106. (1) Personalul didactic al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  se bucură de toate drepturile 
conferite de Constituţia României şi de cele prevăzute de Legea 1/2011 cu modificările ulterioare, 
ROFUÎP şi Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. 
(2) Niciun salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească  într-un anumit loc de muncă 
ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art.107. Personalul didactic poate să organizeze reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse 
sărbători, exclusiv după finalizarea ultimei ore de curs din ziua respectivă, cu condiția ca acestea să fie 
aprobate de Consiliul de administraţie. 
 
Art.108. În situaţii speciale şi care nu suportă amânare (altele decât cele surprinse în legislaţie), 
cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  pot beneficia de suplinirea orelor cu acordul 
conducerii și al cadrelor didactice care realizează activitatea de suplinire, ulterior recuperându-se 
materia şi rezolvându-se sarcinile de serviciu. 
 
Art.109. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotarea liceului care 
sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare, cum ar fi: calculatoarele, 
copiatoarele, aparatura audio-video, sala de sport cu toată baza materială aferentă. 
 
Art.110.(1) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu conform contractului colectiv de 
muncă semnat la nivel judeţean cu federaţiile sindicale. 
           (2) Dreptul la concediul de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau 
limitări.  
           (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  
           (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 
muncă şi cele aferente concediului  de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru 
îngrijirea copilului bolnav, se consideră perioade de activitate prestată.     
 (5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul 
de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, a survenit în timpul efectuării 
concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de 
concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc 
maternal şi concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 
neefecuate să fie reprogramate.  

(6) Salariatul are dreptul la concediul de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea 
temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, 
anagajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu 
anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 

(7) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  
(8) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, 

concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în 
cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.  

(9) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă. 

(10) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau 
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor pentru 
programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se 
face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. 

(11) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să 
stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin zece 
zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 



 

 

(12) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
(13) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau 

pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are 
obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la 
locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului 
de odihnă. 

(14) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care 
nu se includ în durata concediului de odihnă (conform Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru 
Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu” Galaţi nr. 70/24.03.2015). 

(15) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege 
prin  Contractul Colectiv de Muncă aplicabil şi prin Regulamentul Intern. 

(16) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată. 
(17) Durata concediului fără plată se stabileşte prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil sau 

prin Regulamentul Intern. 
 
Art.111. Profesorii Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” care însoţesc elevii la activităţi aprobate de 
şcoală (concursuri, simpozioane, manifestări ştiinţifice etc.) beneficiază de decontarea cheltuielilor de 
transport, cazare şi masă în perioada deplasării. 
Art.112. (1). Salariaţilor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” le este recunoscut şi garantat 

administrativ – dincolo de recunoaşterea şi garantarea constituţională – dreptul de a adresa persoanelor 

şi/sau organismelor de conducere ale instituţiei, respectiv unor organisme ale statului, organizaţii 

neguvernamentale, presei, etc, petiţii (cereri, reclamaţii, sesizări, memorii şi altele), vizând instituţia 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”  şi sau membrii instituţiei Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” 

(2). Angajaţii Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” au, implicit, obligaţia de a exercita dreptul de la 
alin. 1 cu bună-credinţă şi deontologie şi de a reflecta fidel realitatea. 
(3). Petiţiile adresate persoanelor şi/sau organismelor de conducere ale instituţie se formulează în scris, 
în nume personal şi se depun la secretariat. 
(4). Se consideră valide şi se iau în considerare doar petiţiile înregistrate care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele trei condiţii:  
a. conţin datele de identificare ale petenţilor 
b. sunt semnate 
c. sunt asumate, telefonic, de persoanele ale căror date de identificare le conţin, cu ocazia verificărilor, 
ca pas preliminar în procedura de soluţionare 
(5). Sarcina de a stabili dacă o petiţie este validă sau nevalidă revine secretarului şef. 
(6). Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”  va soluţiona, în acord cu prevederile legale şi cele ale 
reglementărilor sale interne, petiţiile valide ce îi sunt adresate, dispunând, în acest sens, măsuri de 
cercetare şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 
(7). Soluţionarea debutează cu repartizarea petiţiei valide către persoana/persoanele cărora le este 
adresată sau, când petiţia nu are un destinatar precizat, către persoana/persoanele care au atribuţii 
privind problema/problemele care fac obiectul petiţiei (consiliul de administraţie, comisia de disciplină 
de la nivelul unităţii). 
(8). Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”  are obligaţia  să comunice obligaţia să comunice petiţionarului, 
în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă acesta este favorabil 
sau nefavorabil. 
(9). În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o  cercetare mai amănunţită, termenul se 
poate prelungi cu cel mult 15 zile. 
(10). În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, petiţia nu 
poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat acesteia. 
(11). Comisia de disciplină, stabilită prin decizie la nivelul unităţii, desfăşoară cercetare disciplinară 
prealabilă, unde persoanele care fac obiectul cercetării vor fi convocate în scris, precizându-se obiectul, 
data, ora şi locul întrevederii. 
(12). Comisia se întruneşte la data şi ora stabilite şi evaluează sesizarea. Pentru clarificarea 
împrejurărilor de fapt şi de drept, plenul poate întreprinde următoarele: 
a. audierea petentului 
b. audierea persoanei sau persoanelor reclamate 
c. audierea oricăror persoane care ar putea oferi informaţii utile 
d. colectarea de informaţii cu privire la obiectul petiţiei 
e. măsuri derivate din cele mai sus menţionate, în limita utilităţii lor 



 

 

f. întocmirea procesului-verbal al întâlnirii. 
(13). Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului 
să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
(14).  În cazul în care se stabileşte în cadrul comisiei de cercetare disciplinară, aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare, se emite o decizie în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă despre săvârşirea  abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 
faptei. 
(15). Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
 
 
2. ÎNDATORIRI: 
 
Art.113. Întregul personal didactic al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  are obligaţia să manifeste 
un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei, astfel 
încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură această unitate 
şcolară. 
 
Art.114. Cadrele didactice au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională în raport cu misiunea 
instituţiei din care fac parte, în scopul realizării obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în 
Planul managerial de activităţi elaborat de conducerea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  şi aprobat 
de Consiliul profesoral. 
 
Art.115. Toţi salariaţii Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  au datoria de a se preocupa de 
conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele 
materiale din dotare. 
 
Art.116. Se interzice promovarea imaginii vreunui partid sau cult religios de către cadrele didactice 
prin organizarea de activităţi care nu vizează în niciun fel procesul de învăţare sau distribuirea de 
materiale publicitare specifice. 
 
Art.117. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura 
prin implicarea de cadre didactice/ nedidactice şi elevi ai liceului, de natură a angrena imaginea şcolii, 
va fi supusă aprobării Consiliului de Administraţie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa 
conducerii şcolii intenţia desfăşurării unor astfel de manifestări cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de 
demararea oricăror acţiuni de pregătire a evenimentului. 
 
Art.118. În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive 
medicale, acesta are datoria de a anunţa conducerea şcolii la începutul zilei respective. 
 
Art.119. Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de instruire în cadrul şcolii cu elevi din 
afara școlii, cu excepţia parteneriatelor sau a activităţilor aprobate de Consiliul de Administraţie ori de 
conducerea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”. 
 
Art.120. Profesorii care însoţesc elevii la manifestări ştiinţifice, concursuri, excursii sau alte activităţi 
au obligaţia de a respecta prevederile din Anexa la OMENCS nr 3637 / 12.04.2016 privind condiţiile 
de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de 
învăţământ preuniversitar. 
Art.121. Se interzice introducerea şi difuzarea tipăriturilor, foilor volante, prospectelor care presupun 
existenţa unor informaţii dăunătoare consolidării optime a educaţiei etice, civice. 
 
Art. 122. Se interzice ca profesorul autor de cărţi să oblige elevul să le achiziţioneze contra cost.



 

 

VII. ELEVII 

 

I. Dobândirea și exercitarea calităţii de elevi 

1. Drepturile elevilor din Liceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu” Galaţi 

Art.123. Elevii Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi se bucură de toate drepturile conferite de 
Constituţia României şi de cele prevăzute în ROFUÎP (conform OMEN nr.3027/ 2018 cu 
modificare și completarea OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016), statutul elevilor (conform 
OMENCS nr. 4742 / 10.08.2016). 

Art.124. La Liceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu” Galaţi elevii au condiţii deosebite pentru studiu. 
Dotarea  laboratoarelor şi a cabinetelor poate fi utilizată de elevi şi după orele de curs, sub 
supravegherea laborantului, a tehnicianului şi informaticianului, a cadrelor didactice, după un 
program stabilit anterior. 

Art.125. (1). Elevii şcolii, folosind dreptul la asociere, în condiţiile legii, pot face parte din: 
 asociaţii sportive;  
 formaţie de teatru;  
 redacţia revistei şcolii;  
 Consiliul local al tinerilor din Galaţi;  
 Clubul de voluntariat „Impact L.T.A.V” 
 alte asociaţii legal constituite.  

2) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din 
învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de 
calitatea de elev.  
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 
elevilor. Este interzisă oricărei persoane agresarea fizică, psihică sau verbală a elevilor precum și 
discriminarea elevilor pe criterii de  religie, sex, etnie, cetățenie, convingeri, naționalitate, vârstă, 
situație economică, etc; 
(4) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele 
evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. În situaţia în care 
argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele 
sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării 
scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. Pentru soluţionarea cererii de 
reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care 
nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. Nota obţinută în urma contestaţiei 
rămâne definitivă. 
(5) Elevul are dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maxim 15 zile lucrătoare. 
(6) Elevul are dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr de maxim 7 ore pe 
zi sau în conformitate cu planurile cadru în vigoare. 
Art.126. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.  
(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, 
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin 
performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu 
situaţie materială precară.  
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de 
stat.  
Art.127. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, 
bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.  
(2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin 
regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.  
(3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în 
cămine şi internate.  
Art.128. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De 
asemenea, ei au dreptul la bilete cu tarife reduse la 75%, la spectacole, muzee, manifestări cultural-
sportive pe baza carnetului de elev, vizat la zi. Elevii beneficiază de transport în comun gratuit, sub 
formă de abonament, pe raza municipiului Galați. 
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Art.129. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească 
premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, 
precum şi pentru atitudine civică exemplară.  
Art.130. Elevii din învăţământul obligatoriu, precum și cei din  învăţământul secundar superior 
primesc gratuit manuale şcolare.  
Art.131. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în 

limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea 

învăţământului nr.1/2011. 

Art.131 Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în 
limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea 
învăţământului nr.1/2011. 
Art.132. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care 
le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor 
lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.  
Art.133. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, 
format din liderii elevilor de la fiecare clasă.  
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii 
de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.  
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul, un elev din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-
a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ.  
Art.134. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de 
învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele 
sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în 
asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.  
Art.135. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, 
conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, 
sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de 
directorul unităţii de învăţământ.  
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care 
sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, 
pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.  
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 
Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, 
oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.  
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi 
particular contravine principiilor sus menţionate, directorul unităţii de învăţământ poate 
suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.  
Art.136. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a 
redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.  
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile 
prezentului regulament şi ale ROFUIP, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.  
Art.137. Elevii majori sau părinții elevilor minori au dreptul de a solicita în scris participarea la 
orele de religie sau de a-și schimba opțiunea de a frecventa aceasta oră. În cazul în care elevul nu 
frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina religie. În acest caz 
frecvența elevilor este monitorizată de către bibliotecar sau administratorul de rețea. În mod 
similar se procedează și pentru elevul căruia din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile 
pentru frecventarea orelor la această disciplină. Pentru frecventarea orelor de religie, se vor 
respecta prevederile legale din metodologia de organizare a predării disciplinei religiei în 
învățământul preuniversitar.  
Art.138. Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă 
la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, 
redobândind astfel calitatea de elev. 
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Art.139.(1) Elevii aflaţi în situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au 
persoane în îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 
(2)În cazul în care în cadrul liceului sunt  înscriși  elevi încadrați într-un anumit grad de 
handicap respectiv  elevi cu CES (cerințe educaționale speciale) se aprobă prezența 
facilitatorului conform anexei 4 a prezentului regulament. 

 

2.Îndatoririle elevilor 

Art.140. Elevii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte toate prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de ordine 
interioară, să respecte toate legile statului. 
Art.141. Elevii trebuie să păstreze cu grijă bunurile şcolii, să cunoască şi să respecte normele de 
tehnică a securităţii muncii, precum şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor. Nerespectarea 
acestor norme atrage după sine sancţionarea elevilor cu eliminare 1 zi şi obligativitatea 
recuperării/înlocuirii obiectului deteriorat. 

Art.142. Elevilor li se interzice utilizarea telefoanelor mobile în următoarele situaţii:  în timpul 
orelor de curs, în timpul examenelor şi al concursurilor. Excepţie fac situaţiile folosirii lor  în 
cadrul procesului educativ sau în situaţii de urgenţă, cu acordul profesorului.  

Art.143. Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din 
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 
4742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut. 
 

Reguli şcolare generale 
 

Art.144. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, 
de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

Art.145. Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui 

climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 

Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor; 

Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul 

şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală (inclusiv deplasarea 

zilnică spre şi dinspre şcoală), se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, 

conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii. 

Deţinerea, păstrarea şi/sau utilizarea de instrumente prin care o alta persoana poate fi 

vătămata, de alcool, droguri şi/sau brichete este interzisă în şcoală. 

Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală. 

Fumatul în incinta şcolii NU este permis. 

Elevii trebuie să poarte însemnele școlii și să aibă o ținută vestimentară decentă.

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor. 

 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos. Se interzice folosirea limbajului jignitor de 

către elevi, părinţi sau profesori. 

Elevii au obligația să posede carnet de elev, vizat la zi.  

Art.146. Le este interzis elevilor: 
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;  
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa 
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şi intoleranţa;  
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de 
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;  
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  
f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice, 
ţigări şi să participe la jocuri de noroc;  
g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte 
instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;  
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  
i) să ţină în stare de funcţionare telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor 
şi a concursurilor;  
j) să introducă în şcoală aparatură electronică (reportofoane, calculatoare etc.), fără acordul 
conducerii şcolii; 

k) să înregistreze audio/ video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al conducerii 
şcolii;  

l) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unităţii de învăţământ;  
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 frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc;  
o) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare;  
p) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală; 

r)  pentru siguranța elevilor, este interzis părăsirea incintei unității școlare în timpul orelor de 
curs sau în timpul pauzelor, fără avizul profesorului de serviciu, al profesorului diriginte sau al 
direcţiunii;  
 
Art.147. Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găseşte 
despre:  
a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune etc.);  
b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia  
de a produce evenimente nedorite; 
c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere. 

 
Accesul în şcoală 

 

Art.148. În şcoală se permite accesul liber a personalului şi elevilor şcolii, iar pentru persoanele 
din afara şcolii, accesul va fi posibil în concordanţă cu procedura de acces avizată în Consiliul de 
Administraţie al şcolii (cf. art. 170 din ROFUIP-Ordin 5079 / 2016) . 

Art.149. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor. 
Art.150. Accesul spre sălile de curs se face exclusiv pe scările destinate elevilor. Accesul pe uşa 
şi pe scările destinate personalului angajat al şcolii se poate face în cazuri excepţionale şi însoţiţi 
de un adult. 

Art.151. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura 
activitatea unităţii şcolare. 
Art.152. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul. 
 

 
Prevederi legate de ţinuta vestimentară 

 
Art.153. Ţinuta elevilor Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” nu trebuie să fie indecentă (bluze 
decoltate, scurte sau transparente, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea 
joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară 
indecentă).  
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Daune 

 

Art.154. Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune clădirii, ori 

inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziţie de 

către şcoală cu cea mai mare atenţie.  

Art.155. Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să 

comunice aceasta  diriginţilor, administratorului sau conducerii şcolii şi vor colabora în 

consecinţă la acţiunile de recuperare a prejudiciului creat.  

Art.156. Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. Pentru 

producerea de daune ori furtul unor obiecte în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate fi 

trasă la răspundere.  

Art.157. În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala celui care a 

comis fapta sau, dacă nu se stabileşte vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat 

respectivul obiect; manualele gratuite distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de către 

aceştia vor fi plătite de elevi la un preţ stabilit de conducerea şcolii. 

 
 
Absenţele şi întârzierea la ore  
 

Art.158. Pentru a preveni lipsa nepermisă de la ore, precum şi parăsirea şcolii înainte ca elevii să 

încheie cursurile, şcoala dispune de strategii şi proceduri în privinţa absenţelor (vezi ANEXA 5). 

Angajaţii, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre procedurile de monitorizare şi 

motivarea a absenţelor şi întârzierilor la orele de curs. 

Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit, cu excepţia 

cazului în care au fost prevăzute alte reglementări de către şcoală (Ziua Educatorului, Săptămâna 

Şcoala Altfel, etc.). 

Se interzice părăsirea incintei școlii de către elevii care au solicitat să nu participe la orele de 

religie, aceștia având obligaţia de a nu rămâne în clasă pe toată durata orei şi de a merge la 

biblioteca școlii. 

Elevii care sunt nevoiţi să părăsească şcoala din motive personale trebuie să anunţe acest 

lucru dirigintelui / profesorului de la orele de curs de la care absentează. 
Art.159. În situaţii deosebite, elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau, în 
lipsa acestuia, de la profesorul de serviciu pe şcoală. Un elev care nu poate oferi motive 
rezonabile pentru întârzierea de la ore, are absență nemotivată la ora respectivă. 
Art.160. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative:         
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie, aceasta din urmă 
fiind vizată de medicul şcolar;  
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 
internat în spital;  
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 
învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei, în cuantum de 20 ore 
pe semestru. 
d) Pontajul de la locul de munca pentru elevii de la învățământul seral și frecvență redusă. 
Art.161. Documentele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 
maxim 7 (şapte) zile de la reluarea activităţii elevului, profesorului diriginte. Nerespectarea 
termenului prevăzut atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

Utilizarea bazei materiale  
 
Art.162. Elevii au obligația să utilizeze şi să păstreze în stare de  funcţionare mijloacele de 
învăţământ şi materialele didactice puse la dispoziție de către școală. 
Art.163. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice 
se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate (laborant, tehnician, profesor). 
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Art.164. Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală, trebuie să fie utilizate doar pentru 
activităţi didactice, sub supravegherea şi îndrumarea cadrelor didactice, permiţând astfel 
utilizarea optimă a software-urilor puse la dispoziţia elevilor.  
Art.165. Acţiunile elevilor făcute cu intenţia de a prejudicia, de a distruge bunurile puse la 
dispoziţie de şcoală, de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt 
strict interzise.  
Art.166. Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile 

pentru recuperarea software-lor vor fi suportate de către respectivul elev, ori, după caz, de către 

părinţii/tutorii acestuia.   
Art.167. Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte sau imagini postate pe 
computerele şcolii ori pe internet, ce pot jigni angajaţii şcolii ori pot  aduce daune imaginii 
acestora.  
Art.168. Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte 
scopuri decât obţinerea de informaţii necesare documentării / aplicaţiilor la orele de curs.  
 

 

Măsuri disciplinare  

 

Art. 169. Elevii care nu respectă regulile de comportament decent ori săvârşesc fapte prin care 
se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară, vor fi sancţionaţi 
în funcţie de gravitatea acestora şi de repetabilitatea lor. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi 
în scris sau telefonic.  

Art. 170. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, 
Consiliului Clasei, Consiliului Profesoral al şcolii.  

Art. 171. Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  Sancţiunile care se pot aplica elevilor 
sunt următoarele: 

a) observaţia individuală;  
b) mustrarea scrisă;  
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ Bani de liceu, bursă profesională; 
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate  
e) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu);  
f) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ 
şi în acelaşi an de studiu. 
Art.172. Un elev poate fi sancţionat cu eliminare sau exmatriculare dacă: 

 
 

 
 

utilizează ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d.  
 

 

pentru exmatriculare  
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ABATEREA SANCŢIUNEA/MĂSURA DISCIPLINARĂ 

a)Absenteismul:  

¤ 10 absenţe nemotivate  un punct scăzut la purtare; 

 ¤ următoarele grupe de 10 absenţe nemotivate 
sau 10% din totalul orelor la o singură 
disciplină 

câte un punct la purtare; 

¤ 30-40 de absenţe nemotivate din totalul orelor 
de studiu 

-preaviz de exmatriculare; 

 

¤ peste 40 de absenţe nemotivate 
-exmatriculare  cu  drept  de  reînscriere  în  
aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de 
studiu. 

b) Comportament neadecvat  

- o abatere -  observaţie individuală; 

-  consiliere psihopedagogică; 

- a doua abatere - mustrarea scrisă  

- consilierepsihopedagogică; 

 

c) Deteriorare de bunuri: 

 

 

- cu  autor cunoscut - înlocuirea bunurilor pe cheltuiala acestuia 

- cu  autor necunoscut - înlocuirea bunurilor pe cheltuiala colectivului 
clasei 

- manuale gratuite nereturnate sau deteriorate - sumă stabilită de serviciul contabilitate 

- repetarea abaterii de către elevi bursieri - pierd bursa sau dreptul de a primi bursa; 

d) Neanunţarea unei situaţii deosebite 
(conflict, agresiune); a prezenţei în clădirile 
Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  sau în 
curtea scolii a unor bagaje sau alte obiecte 
lăsate fără supraveghere 

- observaţie individuală; 

- discutarea situaţiei în cadrul Consiliului 
profesoral 

- 2-4 ore muncă în folosul şcolii; 

e) Folosirea telefoanelor mobile în timpul 
orelor: 

 

- o abatere - Observaţie individuală;  

- a doua abatere -scaderea unui punct la purtare 

 

f) Deranjarea activităţilor şcolare în mod 
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intenţionat: 

- o abatere - Observaţie individuală;  

- a doua abatere - Scăderea unui punct la purtare;  

- Consiliere psihopedagogică; 

g) Manifestări agresive atât în comportament, 
cât şi în limbaj faţă de colegi sau profesori 
însoţite de jigniri: 

 

- o abatere - observaţie individuală 

- scăderea notei la purtare  

- consilierepsihopedagogică; 

- a doua abatere - mustrare scrisă 

- consiliere psihopedagogică; 

- mutare disciplinară la o clasă paralelă sau la o 
altă unitate de învăţământ 

- exmatriculare, în funcţie de gravitatea abaterii 

h) Aducerea la şcoală a obiectelor potenţial 
periculoase(arme, spray-uri paralizante, 
lacrimogene, petarde, pocnitori, alte obiecte 
tăioase). 

- consiliere psihopedagogică; 

- scăderea notei la purtare sub 7 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor în acelaşi an de studiu; 

i) Distrugerea documentelor şcolare 
(cataloage, alte documente) 

- consiliere psihopedagogică 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor, în acelaşi an de studiu; 

j) Aducerea şi difuzarea în Liceul Tehnologic 
„Aurel Vlaicu”  de materiale care prin 
conţinutul lor atentează la independenţa, 
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, 
care cultivă violenţa şi intoleranţa 

- consiliere psihopedagogică; 

- scăderea notei la purtare sub 7; 

- mutarea disciplinară la altă unitate de 
învăţământ;  

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor, în acelaşi an de studiu; 

k) Organizarea şi participarea la acţiuni de 
protest care afectează desfăşurarea activităţii 
sau frecvenţa la cursuri a elevilor; blocarea 
căilor de acces în spaţiile de învăţământ 

- consiliere psihopedagogică; 

- scăderea notei la purtare  sub 7; 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor, în acelaşi an de studiu; 

l) Deţinerea, consumarea şi distribuirea în 
perimetrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”  
şi în afara acestuia de droguri, băuturi 
alcoolice, ţigări şi participarea la jocuri de 
noroc 

- consiliere psihopedagogică; 

- scăderea notei la purtare  

-  mutarea disciplinară la o clasa paralelă din 
unitatea de învățământ; 
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m) Posedarea şi difuzarea de materiale cu 
caracter pornografic 

- consiliere psihopedagogică; 

- scăderea notei la purtare sub 6; 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor în acelaşi an de studiu; 

n) Înregistrarea audio sau video a 
activităţilor şcolare fără acordul profesorilor 
sau conducerii Liceului Tehnologic „Aurel 
Vlaicu” 

- scăderea notei la purtare sub 6;  

 -  mutarea disciplinară la o clasa paralelă din 
unitatea de învățământ; 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor şcolar în acelaşi an de studiu; 

o) Lansarea de anunţuri false cu privire la 
amplasarea unor materiale explozibile în 
perimetrul Liceului Tehnologic „Aurel 
Vlaicu”  şi în afară 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor, în acelaşi an de studiu; 

p) Încălcarea repetată şi cu violenţă a 
prevederilor din  ROI şi ROFUÎP şi a legilor 
ţării 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor, în acelaşi an de studiu; 

 
Note:  
 

1. Exmatricularea elevului este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 
Aceasta e hotărâtă de  

Consiliul profesoral. 
2. Toate sancţiunile sunt în conformitate cu art. 17-25 din Statutul elevului. 
3. Pentru abaterile disciplinare  elevii vor participa la şedinţele de consiliere 
psihologică în cadrul cabinetului de asistenţa psihopedagogică din Liceul Tehnologic 
„Aurel Vlaicu”.  

4. Anularea pedepselor se face conform articolului 26 din Statutul elevului. 
 

II. Activitatea educativă extraşcolară 

Art. 173. Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ este concepută ca mijloc 
de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii 
de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, 
precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 
Art. 174.(1) Activitatea educativă extraşcolară a elevilor Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” se 
desfăşoară în afara orelor de curs. 
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta 
unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive 
şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 
divertisment. 
Art. 175. (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ pot fi: 
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 
antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 
deschise etc. 
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către 
profesor /profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru 
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 
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(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ, împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în 
conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare si desfaurare a taberelor, excursiilor, 
expedițiilor și altor activități de timp liber din învățământul preuniversitar aprobat prin ORDIN 
Nr. 3060 din 3 februarie 2014 şi modificat prin Ordin 3637/12.04.2016 
 (6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ. 
Art. 176. Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se 
centrează pe: 
a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; 
b) gradul de responsabilizare şi integrare socială; 
c) cultura organizaţională; 
d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 
Art. 177. (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este 
realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare. 
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 
învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de 
administraţie. 
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 
învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate. 
Art. 178. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ 
este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 
 

III. Evaluarea elevilor 

1.Evaluarea rezultatelor învăţării.  Încheierea situaţiei şcolare 
 

Art. 179. Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul, raportat la 
competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. 
Art. 180. (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel 
de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă 
feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de 
învăţare. 
(3) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 
(4) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline.  
(5) În învăţământul liceal şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu 
excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 
Art. 181. 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. 182. Evaluarea elevilor Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” se realizează în conformitate 
cu prevederile art. 117-122 din OMECS nr 5079/2016 ROFUIP, cu modificările aduse de 
OMEN 3027/2018. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi 
folosit ca mijloc de corecție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor 
legale. 
Art.183. (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 calificative/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 consemnează 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 secretariat. 
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(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 care vor avea în vedere 
recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 
elemente tehnice, ţinerea scorului etc. 
Art.184. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 
doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o 
cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 
(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 
major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul 
major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de religie, situaţia 
şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina religie. 
(4) 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. 
(5) Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) vor desfășura activități la biblioteca 
școlii, conform unei  hotărâri a consiliului de administraţie. 
Art.185.(1) Încheierea situației școlare anuale se realizează în conformitate cu prevederile art. 
126-132 din OMECS nr. 5079/2016 ROFUIP, cu modificările aduse de OMEN 3027-2018. 
(2) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați 
pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin.(1) și alin.(2) ale 
art. 129 din OMECS nr.5079/2016 ROFUIP sau a celor amânați anual se face înaintea sesiunii 
de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați, care nu 
promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a 
situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.  
Art. 186. (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 aprobă 
de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, 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 prin decizia directorului şi este formată din alte cadre 
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 
Art. 187. (1) Examenele de corigenţă, examenele de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 
declaraţi amânaţi sau examenele de diferențe, se susţin in conformitate cu prevederile art. 134 
din OMECS nr 5079/2016 ROFUIP. 
Art. 188. (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu 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, cursuri serale sau 
cu frecvenţă redusă. 
Art. 189. (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 
învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară 
pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, pot 
dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către 
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, 
după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 
(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi într-o formă de învăţământ în conformitate cu 
prevederile art. 136 din OMECS nr 5079/2016 ROFUIP, cu modificările aduse de OMEN 
3027/2018. Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul 
ca audient se face, prin decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii 
consiliului de administrație luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din 
cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la 
nivelul unității de învățământ, din care fac parte și directorul/ directorul adjunct și un psiholog 
școlar. 
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Art. 190. (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional 
validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor 
semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal 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 susţinătorilor 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 major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2.Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
 

Art. 191. (1) Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt: 
a) examen de corigenţă; 
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată 
de promovarea unor astfel de examene. 
Organizarea si desfăşurarea acestor examene se realizează în conformitate cu prevederile 
art.142-147 din OMECS nr 5079/2016 ROFUIP, cu modificările aduse de OMEN 3027/2018.  
 (2) Organizarea, în unitatea de învăţământ, a examenelor şi evaluărilor naţionale precum si a 
examenelor de certificare a competențelor profesionale se face conform metodologiilor aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
Art. 192. Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor 
şcolare. 
Art. 193. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 
 

IV. Transferul elevilor 

Art.194. Elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare 

profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile OMECS 

nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform OMEN 3027/2018 şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

Art. 195. Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 196. (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se 

schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de 

promovarea examenelor de diferenţă. 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea 

celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către 

consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor catedrei. 
Art. 197. (1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul 
postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ în conformitate cu prevederile art.152-
155 din OMECS nr 5079/2016 ROFUIP., cu modificările și completările ulterioare, conform 
OMEN 3027/ 2018. 
(2) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel 
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puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi 

potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală 

de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care 

se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă; 

(3) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, de regulă în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară, în aceleaşi perioade se 

efectuează şi transferul la/ de la învăţământul profesional şi tehnic dual şi de la/ la învăţământul 

profesional şi tehnic dual la învăţământul liceal tehnologic; 

(4) transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod excepţional în cazurile precizate de 

art. 155 alin. (4) conform prevederilor OMECS nr. 5079/2016 ROFUIP.  

Art. 198. (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea 

se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.  

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a 

vacanţei de vară; 

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau 

specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de 

administrație a unității de învățământ la care se solicită transferul 

(4) Elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu 

frecvență la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și 

după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. Elevii din învățământul profesional 

și tehnic dual se pot transferaîn învățământul care nu are caracteristicile acestei forme de 

organizare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență, în limita efectivelor 

maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și 

funcționare a unității de învățământ; elevii din învățământul liceal, profesional și postliceal se 

pot transfera în învățământul profesional și tehnic dual, după susținerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferență, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă 

(5) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;  

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcţia de sănătate publică; 

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; 

f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 

Art. 199. După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite 

situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se 

transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a 

celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea 

situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă 

la cursuri în calitate de audient. 

 

 

 



 

 

VIII. EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. Dispoziţii generale 
 
Art. 200. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale: a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; b) evaluarea internă și 
externă a calității educației.  
Art.201.  (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate de 
evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare 
explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele 
asumate în funcționarea acestora.  
(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister, prin 
inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 
inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.  
(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare: a) 
îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare—învățare—evaluare; b) 
îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de învățământ.  
(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu 
excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu își pot desfășura 
activitățile profesionale curente. 
 
2. Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
Art.202. (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este 
centrată preponderent pe rezultatele învățării.  
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul 
preuniversitar.  
Art.203. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se 
înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).  
(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și 
propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.  
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.  
Art.204. În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ profesional și 
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului național de asigurare a calității în învățământul profesional și 
tehnic.  
Art.205. (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu 
respectarea legislației în vigoare.  
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 
activității din unitatea de învățământ. 
 

3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

Art. 206.(1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților de 
învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice 
a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar.  
(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în conformitate cu 
prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  
(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.  
(4) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform 
prevederilor legale.  
(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod 
distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de 
către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această activitate.



 

 

IX. PARTENERII EDUCAŢIONALI 

 

1.DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI 
 

Art. 207. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu 
privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 
Art. 208. (1). Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 
referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.                                                                                                                                        
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații 
numai referitor la situația propriului copil.                                                                                                                                                                                                        
Art. 209. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 
învățământ dacă: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de 
învățământ; 
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) doreste o discuție cu un profesor, profesorul diriginte sau cu directorul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul /profesorul diriginte.  
Art. 210. Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 
juridică, conform legislației în vigoare. Asociația părinților se organizează și funcționează în 
conformitate cu propriul statut. 
Art. 211. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea 
unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile cu salariatul unității de 
învățământ implicat, profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care 
discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal 
adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. În cazul în care au fost parcurse etapele 
menționate, fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al 
copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar. În cazul în care au 
fost parcurse etapele, fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al 
copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice. 
 
2. ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI 
 
Art. 212. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, este sancționat conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 

lei și 1000 lei, ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

Art. 213.  La înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are 
obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la 
nivel de clasă pentru evitărea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/ unitatea de 
învățământ. 
Art. 214.   Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, 
să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui 
sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 
Art. 215.   Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 
Art. 216.  Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a elevilor și a 
personalului unității de învățământ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR 
 
Art. 217.  Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali 
ai elevilor de la grupă/clasă. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are 
loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
Art. 218.  Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, privind activitățile și auxiliarele didactice și 
mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării elevilor. 
Art. 219.  În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și 
nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.                                                                                                                                                                                      
Art.220.(1)Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul diriginte, de către 
președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al 
elevilor clasei. 
(2)Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 
întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 
elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz 
contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta 
hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 
 
 
4. COMITETUL DE PĂRINŢI 
 
Art. 221. (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează 
comitetul de părinți. 
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală 
a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința.                                                                                                                                   
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 zile 
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.                                                                                                                                                                         
(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de 
după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului 
diriginte.                                                               
(5) Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 
a)pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile se iau 
în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali prezenți; 
b)sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/ primar/ 
profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative 
extrașcolare; 
c)sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în 
mediul școlar; 
d)atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de 
modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 
e)sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 
preșcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională; 
f)se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul 
activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 
Art. 222.  Președintele comitetului de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali în relațiile cu Consiliul reprezentativ al părinţilor şi Asociaţia de părinţi şi, prin acesta/aceasta, în 
relaţie cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 
Art. 223.  Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR/ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI/ 
PARELEMET 
 
Art. 224.  (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați este 
compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este coordonat de un comitet de conducere, ales de membrii 
consiliului, compus din preşedinte si doi vicepreşedinti ale căror atribuții se stabilesc imediat după 
desemnare, de comun acord între cei trei, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. . 
(3) Comitetul de conducere al Consiliului reprezentativ al părinţilor este ales de regulă pe o perioadă 
de un an şcolar. 
Art.225.  (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor dinLiceul Tehnologic  ,,Aurel Vlaicu” se organizează 
şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament aprobat de Consiliul reprezentativ al părinţilor 
cu majoritate de voturi. 
Art.226.  (1) Şedinţele Consiliului reprezentativ al părinţilor se întrunește ori de câte ori este necesar. 
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, 
după caz, de vicepreşedinte, conform procedurii de desfăşurare a întâlnirilor Consiliului reprezentativ 
al părinţilor. 
(2) Prezenţa la şedinţe este obligatorie pentru reprezentanţii claselor. Sedinţele sunt deschise pentru 
fiecare părinte al şcolii. 
Articolul 20 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de 
conducere şi în comisiile şcolii. 
(3) Consilul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi de numărul total 
al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 
În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind 
statutară în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor.  
(4) Deciziile luate cu majoritate de voturi (51% din cei participanţi la şedinţă) de către Consiliul 
reprezentativ al părinţilor unităţii de învăţământ au caracter obligatoriu pentru fiecare părinte al şcolii. 
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 
juridice. 
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
Art.227.  La şedinţe pot participa cu rol de observator diriginţii claselor şi directorul unităţii de 
învăţământ. 
Art.228.  Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 
şcolii; 
b) sprijină parteneriatele educaţionale cu instituţiile cu rol educativ, cultural, artistic etc. în plan local, 
naţional şi european; 
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 
plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, 
tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 
ocrotire; 
i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 
j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 
integrare socială a absolvenţilor;                            
k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 
absolvenţilor; 
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 



 

 

n) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi a altor activităţi 
ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive; 
 
Art.229.  (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale, a 
preşedinţilor comitetelor de părinţi pe clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are 
buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice 
fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile de învăţământ prin acţiuni cu 
caracte logistic –voluntariat.  
 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel 
local, judeţean, regional şi naţional. 
(3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor, 
constituind abatere disciplinară. 
 
 
ASOCIAȚIA PARELMET 
În anul 2016, s-a înființat la nivelul unității de învățământ Asociația PARELMET, având ca principal 
obiectiv să sprijine elevii capabili de performanță, în obținerea unor rezultate notabile în activitatea de 
pregătire profesională și extracurriculară. 
 
6. CONTRACTUL EDUCAŢIONAL (ANEXANR.3 ) 
 
Art. 230. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galati va încheia un contract educaţional cu părinţii, 
tutorii sau susținătorii legali ai elevilor, în momentul înscrierii în registrul matricol.  Astfel, vor fi 
stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate față de 
şcoală va constitui abatere ce se va sancționa conform legii. 
Art. 231. Contractul va fi valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ 
preuniversitar, iar eventualele modificări se vor putea face printr-un act adiţional acceptat de ambele 
părţi, care se va ataşa contractului educaţional. 
Art. 232. De asemenea, contractuleducaţionalvacuprindeîn mod obligatoriu: datele de identificare a 
părţilorsemnatare - respectivunitatea de învăţământpreuniversitar, beneficiarul primar al educaţiei, 
părintele sau tutorele legal instituit, scopul pentru care se încheie contractual educaţional, drepturile 
părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 
Art. 233. (1) Contractul se va încheia în două exemplare originale, unul pentru părinte/tutorele legal 

instituit, altul pentru unitatea de învăţământ şi va produce efecte de la data semnării. 

Art.234.(1) Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute 

încontractul educaţional, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul 

unităţii de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară. 

(2)Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul 

educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în 

cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 
7. ŞCOALA ŞI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT SI ALŢI PARTENERI EDUCAŢIONALI 
 
Art. 235.  Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale 
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de 
învățământ. 
Art. 236.  Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții 
de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau 
alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 
Art. 237.  Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 
administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, 
furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot 
organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 
educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate. 



 

 

Art. 238.  Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 
prezentului Regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu 
asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de 
timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și 
activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”. 
Art. 239.  (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de 
învățământ. 
(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 
implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 
securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.                  
Art. 240. (1) Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 
agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 
(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea 
securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, 
asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle 
elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, 
unitățile de învățământ profesional și tehnic încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 
operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.  
Art. 241. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” încheie protocoale de parteneriat cu organizații 
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, 
alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

X. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 
  
Art.242. (1)Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data aprobării în Consiliul 
de Administraţie, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral extins şi poate fi modificat numai cu 
acordul acestuia. 
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 
mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, 
numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii în procesul educativ sau în situații de urgență. 
Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează închise, în grija fiecărui elev în parte, iar 
nerespectarea acestei obligații atrage după sine munca în folosul comunității, în școală, după 
parcurgerea orarului de lucru zilnic.   
(3) În unitatea de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum 
ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea părticipării la cursuri 
sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea. 
(4) În unitatea de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă 
de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate. 
  

              Art.243. La începutul fiecărui an şcolar, în consiliul profesoral, se rediscută sau, după caz, se modifică 
prezentul regulament, în funcţie de condiţiile nou create. 

 
Art.244. Regulamentul de Ordine Interioară se completează cu Anexele 1, 2,3 care fac parte integrantă 
din prezentul regulament. 
  

Art.                Art.245. (1) Regulamentul de Ordine Interioară va fi depus la biblioteca unităţii în 2 (două) exemplare 
pentru consultare şi conformare, 1 exemplar în cancelaria şcolii. 

  
(2)Regulamentul de Ordine Interioară va fi prelucrat elevilor în orele de dirigenţie şi va fi adus la 
cunoştinţa părinţilor sub semnătura ambelor părţi, prin acordul de parteneriat dintre părinţi şi şcoală. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. ing. Silviana CIUPERCĂ 
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ANEXA NR. 3                                                            

 

 

 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

I. Părţi semnatare  
1. Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” cu sediul în Galați, str. 1 

Decembrie 1918, nr.25, jud. Galați, reprezentată prin director, doamna profesor Silviana 

Ciupercă 

 2.  Beneficiarul indirect, domnul/ 

doamna__________________________________________,                     părinte/ reprezentant legal 

al elevului, cu domiciliul în_________________________________          

 

_____________________________________________________________________________               

       3. Beneficiarul direct,___________________________________________, elev în clasa 

______.  

II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor.                            

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul 

intern al şcolii.  

IV. Obligaţiile părţilor  

1. Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” se obligă:   

a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale;                                                                                                                                                                            

b) să asigure cadrul adecvat şi transmiterea la elevi a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi 

universale prevăzute în curriculumul naţional;                                                                   

c) să întreprindă acţiuni şi să aplice metode ce conduc la formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor 

afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;                             

d) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN  pentru fiecare nivel de 

studiu;                                                                                                                                                    e) să asigure 

securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar,  precum şi în deplasările 

organizate de unitatea de învăţământ, aprobate de Inspectoratul Şcolar;                                             

f) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde bunul 

mers al procesului de învăţământ;                                                                                                                                

 g) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului;                            

h) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;                     



 

 

i) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări scrise şi semnate din partea părinţilor referitoare 

la rele practici în şcoală;                                            

 j) să revizuiască Regulamentul intern al şcolii, după consultarea părinţilor/reprezentanţilor legali, anual, în prima 

lună de şcoală;   

k)să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor 

legale în vigoare; 

l) să informeze părintele/tutorele/susţinătorul legal cu privire la parcursul școlar al elevului (absențe, corigențe, 

abateri disciplinare); 

m)personalul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o ținută decentă şi un comportament responsabil; 

n)personalul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură 

cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului; 

o)personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora; 

p)personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

q)personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic 

elevii şi/sau colegii.  

r)se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de 

obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai acestora. 

s)sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea 

şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.     

          

2. Beneficiarul indirect - părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:  

                              

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţie a principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute 

de şcoala la care este înscris elevul;                                       

b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar 

care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;                                             

c) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN şi prezentul acord;                                                     

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri şi să informeze şcoala de îndată ce se impune 

absenţa acestuia de la program;                                                        

e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale a 

elevului; 

f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu 

privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;                                                       

g) să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a copilului;                

h) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei; 

i) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

şcolii, cauzate de elev. 

    

3. Beneficiarul direct - elevul se obligă (cf. Regulamentului intern și  Statutului elevului):                          

a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;                                 

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din 

unitatea şcolară, să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de 

identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ 

preuniversitar.              

c) să frecventeze regulat cursurile conform programului,  să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu 

de învăţare şi să participe la activităţi extracurriculare;                                                                                                

d) să se pregătească  la fiecare disciplină de studiu, să dobândească competenţele şi să-și însușească cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare;                                                     



 

 

e) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN  şi deciziile unităţii de învăţământ;                                                                                                                                    

f) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;                                                                                                                                                    

g) să păstreze în bună stare baza materială a şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile puse la 

dispoziţie gratuit de către şcoală;                                

h) să respecte drepturile de autor, să elaboreze și să susțină lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de 

absolvire originale;                                                                                                                                                                

i) să  sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa 

elevilor şi a cadrelor didactice;                                                                                                                                           

j)să utilizeze în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;    

k) să aibă asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute 

în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu 

situaţia şcolară;                                                                                                    

 l) să nu părăsească incinta şcolii în timpul programului decât cu bilet de voie de la profesorul de la a cărui oră se 

învoieşte, de la diriginte sau de la profesorul de serviciu, avizat de conducerea școlii;                                           

m) să respecte agentul de pază care asigură protecţia elevilor pe durata cursurilor;                                                              

n)să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;                                                                                       

o)să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de 

învăţământ preuniversitar;                                                                                                                                         

p)să plătească contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia 

de învăţământ, în urma constatării culpei individuale;                                                                              

q)să utilizeze manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;                           

r)să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii de 

învăţământ;                                          

s)să cunoască și să respecte prevederile Statutului elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale                                                                                                                                                  

t)să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, să aibă un comportament şi un limbaj 

civilizat, să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport şi să respecte regulile de circulaţie;                                    

u)să cunoască și să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;                                                         

v)să anunțe, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, să se prezinte la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul 

unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate.    

 V. Durata acordului: prezentul acord se încheie, de regulă, pe durata unui ciclu de școlarizare. 

 VI. Alte clauze:                                              

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului 

profesoral al unităţii de învăţământ. Orice problemă va fi adusă, în primul rând, la cunoştinţă dirigintelui clasei, 

după care la forurile superioare;                                                                                                                                                         

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de decizie ale 

celorlalte părţi. 3.Nerespectarea de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite 

de către acesta, în discuţia Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor 

disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 

Regulamentul Intern al  ”Aurel Vlaicu”, Galați.                                                                                                                                                                                                                                          
4.Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:                                     

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu 

celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;                                                                                                      

b) în cazul transferului elevului la altă unitate de învăţământ;                                                                                   

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;                                                                                

d) în alte cazuri prevăzute de lege.   

 

 

 

 

Sancțiuni prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar: 



 

 

1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor 

fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora şi de repetabilitatea lor.                                                            

2. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:  

a)observaţia individuală;  

b) mustrarea scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ Bani de liceu, bursă profesională; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate  

e) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu);  

f) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu.                  
3.Toate sancţiunile sunt în conformitate cu Regulamentul de  funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

și sunt comunicate, în scris, părinților.                                                           

4. Sancțiunile aplicate elevilor pot fi însoțite de scăderea notei la purtare, în funcție de gravitatea abaterii 

săvârșite, iar aceasta este hotărâtă de Consiliul profesoral. 
 

DIRECTOR,  

Prof. Silviana Ciupercă 

 

BENEFICIAR INDIRECT ,                                              BENEFICIAR DIRECT, 

……………………………………                             ………………………………………………….                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 4 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND PREZENŢA FACILITATORILOR 
ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în 
cadrul ediției procedurii operaționale 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operatiunea  

 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

Semnatura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Lazăr Vasile Liviu Responsabil 

comisie 

03.02.2020  

1.2. Verificat  Ciupercă Silviana Director 03.02.2020  

1.3 Avizat SCIM  Guguilă Claudia 

Liliana 

Director 

adjunct 

03.02.2020  

 

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

 

  Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

 

2.1. Ediţia 1   03.02.2020 

2.2. Revizia 1    

 

  

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL 

VLAICU” GALAȚI 

 

 

PROCEDURĂ DE 

SISTEM/OPERAŢIONALĂ  

 

Ediţia: 1 

Revizia:  

privind  

PREZENȚA 

FACILITATORILOR ÎN 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Exemplar nr.: 1 



 

 

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul difuzării 
Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. informare 1 Conducere  Director  Ciupercă 

Silviana 

04.02.2020  

3.2. aplicare 1 Comisia 

diriginților 

Responsabil 

comisie 

Rusu 

Mariana 

04.02.2020  

3.4. arhivare 1 Secretariat secretar Bujoreanu 

Mariana 

04.02.2020  

3.5. evidenţă 1 Compartiment 

CEAC 

Responsabil 

CEAC 

Anghel 

Xenia 

Corina 

04.02.2020  

 
 

Scopul procedurii operaționale 
 

4.1. Scopul specific al prezentei proceduri este de a aplica pevederile ordinului 
comun al administrației publice nr. 1985 din 4 octombrie 2016, nr. 1305 din 17 
noiembrie 2016 și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei şi 
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, 
a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 
şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaționale 
speciale. 

 

4.2. Stabilește modul de realizare a activităților stipulate în ordinul amintit anterior, 
compartimentele și persoanele implicate, privind prezența facilitatorilor în cadrul 
Liceului Tehnologic  „Aurel Vlaicu” Galați 

 

4.3. Asigură existența documentației necesare derulării activității. 

4.4. Asigură derularea activității procedurale, în conformitate cu normele legale în materie. 
 

4.5. Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar 
pe manager în exercitarea procesului decizional. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 
 

5.1. Dispozițiile prezentei proceduri se aplică în cazul facilitatorilor copiilor cu 
dizabilități și/CES, înscriși la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați. 

 



 

 

5.2. Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor profesioniștilor care 
interacționează cu facilitatorii copii cu dizabilități și/CES și anume: 

 

personalul din unitatea de învățământ; 

psihologului școlar; 

medicului școlar. 

 

Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale: 

Reglementări internaționale: 

Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea 18/1990, republicată, 
cu modificările ulterioare; 

 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre 
semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin 
Legea nr. 221/2010, cu modofocările ulterioare. 

 

6.2. Legislație primară 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor omului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

6.3. Legislație secundară 
 

Ordinul comun al administrației publice nr. 1985 din 4 octombrie 2016, nr. 1305 din 17 
noiembrie 2016 și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei şi 
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a 
orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaționale 
speciale.



 

 

 

OMECTS nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională; 

 

OMECTS nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modoficările și 
completările ulterioare 

 

6.4. Alte documente, inclusive reglementări interne ale entității publice 
 

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016. 

 

Definiții și abrevieri ale termenilor 

7.1 Definiții ale termenilor 

Nr. Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește 

Crt.   termenul   

1. Procedura Prezentarea  formalizată,  în  scris,  a  tututor  pașilor  ce 

 operațională trebuie urmăți, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor 

  de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la 

  aspectul procesual.    

2. Ediție a unei Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

 proceduri operaționale, aprobată și difuzată.   

 operaționale      

3. Revizia în cadrul Acțiunile de modificare, adăaugare, suprimare sau altele 

 unei ediții asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente 

  ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost 

  aprobate și difuzate 

 

   

4. Cerinţele educative Necesităţi  educaţionale suplimentare,  complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei adaptată particularităţilor  individuale  şi  celor  caracteristice  unei  
 speciale (CES) 



 

 

  Anumite complexe  sau  tulburări/dificultăţi  de  învăţare, 

precum  şi  o  asistenţă  complexă  (medicală,  socială,   

  educaţională etc.)    

5. Deficiențele/afectări 

le 

Probleme ale funcțiilor sau afectării corpului ca deviaţie semnificativă sau 

pierdere. Acest concept nu se suprapune peste conceptul  de boală  sau 

afecţiune, ci  reprezintă consecinţa funcţională a acestora. De asemenea, acest 

concept  nu  se  suprapune  nici  peste  conceptul  de dizabilitate şi nici peste 

conceptul de CES. Se foloseşte sintagma deficienţă/afectare pentru a evidenţia 

echivalenţa acestora.  Deficienţele/afectările  pot  fi  temporare  sau permanente,   

evolutive,   regresive   sau   staţionare, intermitente sau continue. Aprecierea  

deficienţelor/afectărilor se face prin aplicarea criteriilor medicale de încadrare în 

grad de handicap. 

  

6. Dizabilitatea Concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

  activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

  aspectele negative ale interacţiunii dintre individul, copilul 

  sau  adultul  care  are  o  problemă  de  sănătate  şi  factorii 

  contextuali în care se regăseşte, respectiv factorii de mediu 

  şi  factorii  personali.  Aprecierea  dizabilităţii  se  face  prin 

  aplicarea criteriilor biopsihosociale de încadrare în grad de 

  handicap.  Termenul  de  dizabilitate  este  echivalent  cu 

  termenul de handicap, dar nu toţi copiii cu dizabilităţi sunt 

  încadraţi în grad de handicap, acesta din urmă fiind acordat numai la solicitarea 

părinţilor/reprezentantului legal; 

        



 

 

         

  7. Educația incluzivă  Se referă la un sistem de educaţie deschis tuturor copiilor şi 

       fiecăruia   în   parte.   Educaţia   incluzivă   înseamnă,   de 

       asemenea, un proces de identificare, diminuare şi eliminare 

       a barierelor care împiedică învăţarea din şcoală şi din afara 

       şcolii, deci de adaptare continuă a şcolii la copii; 

  8. Orientarea şcolară şi Vizează, pe de o parte, înscrierea copilului cu dizabilităţi şi 

   profesională de  CES sau doar cu CES în învăţământul special şi special 

   către COSP  integrat, iar pe de altă parte, şcolarizarea la domiciliu sau în 

       spital  a  copiilor  fără  CES,  nedeplasabili,  din  motive 

       medicale. Copiii nedeplasabili din motive medicale pot avea 

       sau nu CES şi, de asemenea, pot avea sau nu dizabilităţi 

  9. Planul de servicii  Reprezintă  un  instrument  de  planificare  a  serviciilor 

   individualizat  psihoeducaţionale  şi  a  intervenţiilor  necesare  asigurării 

       reabilitării   copiilor/elevilor/tinerilor   orientaţi   şcolar   şi 

       profesional de COSP 



 

 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 

Crt.   

1. P.O. Procedura operatională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. COSP Comisia de Orientare Școlară și Profesională 

8. CJRAE Galați Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională Galați 

9. RCSP Responsabil de caz servicii psihoeducaționale 

10. PSI Plan de servicii individualizat 

11. PIP Plan de intervenție personalizat 

 

 

 

Descrierea procedurii operaționale 

 8.1. GENERALITĂTI 
 

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor profesioniștilor/cadrelor didactice din 
cadrul Liceului Tehnologic„Aurel Vlaicu” Galați care interacționează cu facilitatorii copiilor 
cu dizabilități și/sau CES. 

 

În textul prezentei proceduri, prin sintagma „copii cu CES” se înțelege „copii/elevi/tineri cu 
CES”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.2. DOCUMENTE UTILIZATE 
 

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate 

Certificat de orientare școlară și profesională, eliberat de  COSP 
 

Decizie de numire a responsabilului de caz servicii psihoeducaționale, emisă de directorul 
unității de învățământ 

 

PSI, elaborat de responsabilul de caz servicii psihoeducaționale 
 

Contract cu familia, elaborat de directorul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați, care a 
desemnat responsabilul de caz servicii psihoeducaționale 

 

Diagramă de proces 

Documente școlare, adrese, etc. 
 

8.2.2. Circuitul documentelor 
 

Circuitul documentelor este descris în capitolul Modul de lucru (8.4.) și în diagrama de proces 
(Anexa 1). 

 

8.3. RESURSELE NECESARE 

 

8.3.1. Resursele materiale 

Tehnică de calcul (PC, laptop) copiator, imprimantă, telefon, rechizite, hârtii, imprimantă 

8.3.2. Resurse umane 
 

Toți profesioniștii care interacționează cu copiii cu dizabilități și/sau CES și anume: 
a) personalul din cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați 

 

b) membrii comisiilor de orientare școlară și profesională 
 

c) personalul centrelor de resurse și asistență educațională, cu precădere din serviciile de 
evaluare și orientare școlară și profesională 

 

8.3.3. Resurse financiare și informaționale 

Acte normative în vigoare 
 

Baza de date privind copiii cu CES din cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați 



 

 

Documentele conținute de dosarul copilului 

Paginile web ale liceului, ISJ Galați, CJRAE Galați 

Lucrări de specialitate în domeniul educației speciale 

8.4. MODUL DE LUCRU 
 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați include în regulamentul de organizare şi 
funcţionare procedura privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, 
precum şi modul de organizare a activităţii acestora. 

 

Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de 
handicap grav, sau o persoană numită/recomandată de părinţi/reprezentantul legal provenind 
din cadrul unor organizații neguvernamentale, universități, alte instituții, cu care Liceul 
Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați încheie acorduri în acest sens. 

 

Includerea facilitatorului în PSI se face fie la solicitarea părinţilor/reprezentantului 
legal, fie la recomandarea unui profesionist, inclusiv din cadrul echipei multidisciplinare care 
participă la elaborarea PSI, cu acordul părinţilor/reprezentantului legal. 

 

Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul 
legal asigură obligatoriu facilitator. 

 

Atribuțiile și activitățile facilitatorului sunt cel puțin: 
 

-supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor 
extraşcolare; 

 

-facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze; 

-facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 

-sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs; 
 

-colaborarea cu cadrul didactic de la clasă şi cu alte cadre didactice şi profesionişti din şcoală; 
 

-facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare; 

-colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali. 
 

Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap. Numele 
facilitatorului, precum și atribuțiile și activitățile acestuia vor fi menționate și în cadrul 
contractului încheiat cu familia/reprezentantul legal al copilului încadrat în grad de handicap 
și/sau orientat școlar și profesional. 

 

În cazul în care facilitatorul este altul decât unul dintre părinți/reprezentantul legal al 
elevului încadrat în grad de handicap și/sau orientat școlar și profesional, acesta are obligația 
de colabora și coopera cu responsabilul de caz servicii psihoeducaționale și cu toți 



 

 

profesioniștii implicați în oferirea serviciilor/intervențiilor incluse în PSI, în scopul menținerii 
relației dintre Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați și familia elevului/reprezentantul legal 
al acesuia. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

8.4.1. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați sau profesioniștii care au acces la dosarul 
copilului au obligativitatea de a nu face publice informațiile din acesta sau cuprinse în 
certificatul de orientare școlară și profesională, atât în cadrul unității cât și în afara acesteia. 
Încălcarea confidențialității se sancționează conform legislației în vigoare. 

 

8.4.2. Acordarea serviciilor/intervențiilor prevăzute în PSI, altele decât cele educaționale, se 
realizează în afara orelor de predare, cu excepția celor prevăzute a se desfășura în parteneriat 
între membri echipei multidisciplinare. Acordarea serviciilor/intervențiilor menționate 
anterior se pot acorda și în timpul orelor de curs, în situații excepționale, pe baza unor 
aprobări special acordate de ISJ Galați sau MEN. 

 

În acest sens, toți profesioniștii din echipa multidisciplinară își vor desfășura 
activitatea pe baza unui program și a unei planificări de acordare a serviciilor copiilor cu CES 
aprobate de directorul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați. 

 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Nr. Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea) I II III IV V VI 

Crt.        

  1 2 3 5 6 6 

1 Psiholog școlar specialist E      

2 Director Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați  V     

3 Comisia SCIM   A    

4 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați    Ap.   

5 Comisia SCIM     Ah.  

6 Cabinet de Asistență Psihopedagogică      Ah. 
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Aprobată în CA din data de:  

 

Elaborat, 

Director:  

prof. ing. Silviana Ciupercă 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 
 PRIVIND MOTIVAREA ABSENŢELOR ŞI DE ÎNVOIRE A 

ELEVILOR 
 

 

CUPRINS:  

1. Scopul procedurii  

2. Aria de cuprindere  

3. Responsabilități  

4. Descrierea procedurii  

5. Modalități de diseminare  

6. Documente de referință  

7. Lista de difuzare a procedurii  

8. Anexe  

DEPARTAMENT 

EDUCATIV 

COD 

PO- 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND MOTIVAREA 
ABSENȚELOR ȘI DE ÎNVOIRE A 

ELEVILOR 

 

EDIȚIA NR.1 

NUMĂR DE 
EXEMPLARE: 

NUMĂR DE PAGINI:6 

EXEMPLAR NR.1 



 

 

 

1. SCOPUL PROCEDURII  

Procedura stabilește modalitățile de motivare a absențelor/învoire a elevilor Liceului 
Tehnologic „Aurel Vlaicu”.  

2. ARIA DE CUPRINDERE  

Procedura se aplică tuturor elevilor, profesorilor și părinților elevilor liceului.  

3. RESPONSABILITĂȚI  

Responsabili de procedură:  

- directorii unității; 

- diriginții; 

Diriginții au următoarele obligații:  

a) să prezinte la sfârșitul fiecărei luni numărul total de absențe motivate și nemotivate pe 
clasă;  

b) să vegheze la respectarea prezentei proceduri;  

c) să prezinte la sfârșitul fiecărui semestru sau la o verificare periodică actele justificative în 
baza cărora a realizat motivarea absențelor organizate într-un dosar pentru fiecare elev în 
parte  

Comisia de monitorizare a absențelor are următoarele obligații:  

-să raporteze lunar numărul absențelor motivate și nemotivate pe fiecare nivel 

4.DESCRIEREA PROCEDURII 

CAZURI DE MOTIVĂRI:  

A.Medicale  

B.Cereri de la părinți  

C.Întârzieri la prima oră  

D.Învoiri de 1 – 2 ore  

E.Medicale în situații excepționale  

F.Pentru olimpiade, concursuri, activități educative, culturale sau sportive.  

CAZUL A  

1.Elevul/părintele/ tutorele legal prezintă la cabinetul medical școlar scutirea (de la medicul 
de familie sau de la o unitate medicală) pentru înregistrare și vizare.  

2. Elevul/părintele/ tutorele legal preia de la cabinetul medical adeverința vizată.  

3.Dirigintele  motivează absențele în catalog.  

4.Părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal dirigintelui actele justificative 
pentru absențele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității elevului, 
după ce aceste acte au primit viza cabinetului școlar. Nerespectarea termenului menționat 
mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca nemotivate.  

5.Dirigintele păstrează adeverința în dosarul cu motivări.  



 

 

6.Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția dirigintelui. 

CAZUL B  

Prin ROFUIP și RI se poate acorda o astfel de învoire pentru maxim 3 zile pe semestru.  

1.Părintele/ tutorele legal completează și semnează cererea de învoire și motivare a 
absențelor copilului (Anexa 1).  

2.Elevul/părintele/ tutorele legal prezintă cererea dirigintelui care o înregistrează în Registrul 
de intrări-ieșiri.  

3.Directorul/ directorul adjunct vizează cererea.  

4.Dirigintele motivează absențele în catalog.  

5.Părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal dirigintelui actele justificative 
pentru absențele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității elevului. 
Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca 
nemotivate.  

6.Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări.  

7.Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția dirigintelui. 

CAZUL C  

Se consideră întârziere absența elevului cel mult 15 minute de la prima oră de curs.  

1.Părintele/ tutorele legal prezintă dirigintelui cererea de motivare a întârzierii (Anexa 2).  

2.Dirigintele motivează absența după ce verifică dacă aceasta a fost la prima oră de curs.  

3.Termenul de prezentare a cererilor este de 7 zile de la reluarea activității elevului. 
Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca 
nemotivate.  

4.Dirigintele înregistrează cererea în Registrul de intrări-ieșiri și o păstrează în dosarul cu 
motivări.  

5.Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția dirigintelui. 

CAZUL D  

1.În situații deosebite, părintele/ tutorele legal poate solicita, în scris, învoirea elevului la 1 – 3 
ore de curs (ANEXA 3).  

2.Părintele/ tutorele legal se obligă în cererea adresată dirigintelui, că va prelua minorul din 
incinta școlii personal sau printro persoană delegată (se va menționa numele acestei 
persoane) sau, dacă elevul va părăsi singur incinta școlii, va face mențiunea că își asumă 
responsabilitatea pentru orice ar putea afecta integritatea fizică și/sau psihică a copilului.  

3.Dirigintele /Directorul/Directorul adjunct aprobă și vizează cererea.  

4.Dirigintele motivează absențele în catalog.  

5.Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări.  

6.Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția dirigintelui. 

CAZUL E  

Se aplică atunci când elevului i se face rău pe parcursul orelor sau intervine o situație de 
urgență anunțată de familie.  



 

 

1.Elevul se prezintă la cabinetul medical din incinta liceului (dacă este cazul).  

2.Medicul/ asistenta medical recomandă trimiterea acasă sau la medicul de familie, sau 
anunță ambulanța, după caz.  

3.Medicul/ asistenta medical eliberează un formular de înștiințare a dirigintelui/ directorului de 
serviciu/cadrului didactic de serviciu, cu data și ora înregistrării situației medicale a elevului.  

4. Directorul de serviciu anunță părintelui situația și, după caz, așteaptă preluarea elevului de 
către părinte/ ambulanța/permite elevului să părăsească incinta liceului la solicitarea 
părintelui prin e-mail/SMS (care se printează și primește nr. de intrare). Pentru ultima situație, 
elevul va aduce la școală în ziua următoare o solicitare scrisă din partea părintelui/tutorelui 
legal de motivare a absențelor (care va primi același nr. de intrare ca solicitarea transmisă 
prin e-mail, SMS).  

4.Dirigintele motivează absențele în catalog după ce primește avizul directorului care a 
permis plecarea elevului.  

5.Dirigintele păstrează ambele solicitări în dosarul cu motivări.  

6.Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția dirigintelui  

CAZUL F  

1. Cadrul didactic va prezenta directorului/directorului adjunct următoarele:  

-lista elevilor care vor participa la olimpiadă, concurs, activitatea educativă, culturală, sportive 
-acordul prin semnătură al părinților/tutorilor legali. 

-avizul medical pentru fiecare elev (în cazul competițiilor sportive). 

-procesul verbal prin care a fost făcută instruirea elevilor cu privire la regulile ce trebuie 
respectate pentru respectiva deplasare. 

OBSERVAȚIE: Motivarea absențelor fără documente justificative constituie abatere 
disciplinară și se va reflecta în fișa de evaluare anuală cadrului didactic, respectiv în 
calificativul anual. 

5.MODALITĂȚI DE DISEMINARE: Prezenta procedură va fi adusă la cunoștința cadrelor 
didactice în cadrul Consiliului Profesoral, elevilor de la clasă în cadrul orelor de dirigenție și 
părinților în cadrul ședințelor. 

6.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:  

- OMECȘ 5115/2014 (ROFUIP)  

-REGULAMENTUL INTERN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1 

Domnule/Doamnă diriginte 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………………………., 
părintele/tutorele legal al 
elevului/elevei……………………………………………………………….. din 
clasa……………………, vă rog să aprobați motivarea absențelor fiului/fiicei mele în 
perioada…………………………………, deoarece: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………Menționez că voi aduce 
documente justificative ale situației apărute în cel mult 7 zile de la revenirea fiului/fiicei mele 
la școală.  

 

Data,                                                                                                                                             
Semnătura, ……………                                                                                               
……………… 

 

  

 

Anexa 2 

 

Domnule/Doamnă diriginte 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………………………., 
părintele/tutorele legal al  
elevului/elevei……………………………………………………………….. din 
clasa……………………, vă rog să aprobați motivarea absenței fiului/fiicei mele de la ora 
de……………………………., din data de………………………………, deoarece a întârziat, 
fiind prima oră de curs.  
 

 

Data,                                                                                                                            
Semnătura, ……………………                                                                                
……………………… 



 

 

 

Anexa 3  

 

Domnule/Doamnă diriginte 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………………………., 
părintele/tutorele legal al elevului/elevei……………………………..……… din 
clasa……………………, vă rog să aprobați motivarea absenței fiului/fiicei mele de la orele 
de…………………………………………………………………… (intervalul 
orar………………………………………………….), din data 
de………………………………,deoarece……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………Menționez că:  
-voi veni personal să îl/o preiau de la școală 
 - va veni să îl/o preia de de la școală  
…………………………………………………………………………… 
 -poate să părăsesacă singur/ă incinta școlii; îmi asum în totalitate responsabilitatea pentru 
integritatea fizică și psihică a copilului meu .  
 
 
 
Data,                                                                                                                                   
Semnătura, …………………                                                                                      
…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comisia de lucru: 

 

Silviana CIUPERCĂ - director 

Claudia GUGUILĂ- director adjunct 

Liviu LAZĂR – Președinte Comisie Monitorizare și Actualizare Regulament 

Anișoara TUDORANCEA – Membru 

Maria NEAGU – Membru  

Andreea SOLTAN - psiholog școlar 

Mirela GURĂU – informatician 

Raluca Anamaria ZUBAȘCU – secretar comisie 

Aprobat în şedinţa 

 

Consiliului Profesoral al Liceului Tehnologic „AUREL VLAICU” la data de 03.02.2020 

Director, 

 

Ing. Prof. Silviana CIUPERCĂ 

 

 

 


