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CAPITOLUL I. 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1)Prezentul Regulament de Ordine Interioară stabileşte ordinea şi disciplina muncii în 

Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” şi este elaborat în baza Ordinului nr. 5115/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/2015şi respectă prevederile Legii 

Învăţământului nr. 1/2011, precum şi alte dispoziţii legale în vigoare. 

(2) Regulamentul de Ordine Interioară este elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiei de 

sindicat şi cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în 

Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi, conform art. 2 alin.3 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(3)  Regulamentul intern intră în vigoare după aprobarea lui în consiliul profesoral la care 

participă şi personalul auxiliar şi nedidactic.  

(4)  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) Activitatea care se desfăşoară în Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”este apolitică şi        

                      nediscriminatorie. 

(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. Salariaţilor de la  Colegiul Tehnic ,,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 Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” şi/sau membrii instituţiei Colegiul 

Tehnic ,,Aurel Vlaicu”. 

Art.5. Angajaţii Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu” au, implicit, obligaţia de a exercita dreptul 

de la alin. 1 cu bună-credinţă şi deontologie şi de a reflecta fidel realitatea. 

Art.6. Petiţiile adresate persoanelor şi/sau organismelor de conducere ale instituţie se 

formulează în scris, în nume personal şi se depun la secretariat. 

Art.7. 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 

            Art.8. Sarcina de a stabili dacă o petiţie este validă sau nevalidă revine secretarului şef. 
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Art.9.Colegiul Tehnic ,,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. 

        Art.10. 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). 

        Art.11.Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”are obligaţia  să comunice petiţionarului, în termen de 

30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă acesta este favorabil sau 

nefavorabil. 

Art.12. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o  cercetare mai amănunţită, 

termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile. 

Art.13. 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 al acesteia. 

Art.14. Comisia de disciplină, stabilită prin decizie la nivelul unităţii, desfăşoară cercetare 

disciplinară prealabilă. Persoanele care fac obiectul cercetării vor fi convocate în scris, 

precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Art.15. 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. 

Art.16. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul 

angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

Art.17.  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. 

Art.18. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
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CAPITOLUL II. 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-FUNCŢIONALĂ A 

COLEGIUL TEHNIC ,,AUREL VLAICU” 
 
Art. 1. Structura Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”, conform ANEXEI 1, cuprinde: 

Conducere: 

 director– atribuţii conform fişei postului; 

 director adjunct – atribuţii conform fişei postului;  

 consilier educativ, care răspunde de domeniul educativ, şcolar şi extraşcolar – atribuţii     

conform fişei postului;   
 consiliul de administraţie – organizare şi atribuţii în anexa 1;  

 consiliul profesoral – organizare şi atribuţii în anexa 2;  

 consiliul clasei – organizare şi atribuţii în anexa 3.  

a) Resurse umane: 

I. personalul didactic 

 conform fişei postului; 

 conform fişei de evaluare; 

 drepturi, îndatoriri, recompense. 

 
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;   
 
III. personal administrativ:  
 serviciul secretariat - organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei 

postului;  

 serviciul contabilitate - organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei 

postului;  

 serviciul administrativ - organizare conform fişei postului;  

 administrator – atribuţii, recompense şi sancţiuni 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; 

 şofer – atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului-extindere.  

 

IV. elevii – drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni în anexa 4, 
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CAPITOLUL III. 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

                     Art. 1. (1) Activitatea în şcoală se organizează conform prevederilor legale şi este condusă  de 
direcţiune, consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi şefii de compartimente. 
 (2)    Finalitatea tuturor activităţilor este optimizarea procesului de învăţământ.  

            Art. 2. Consiliul de administraţie şi consiliul profesoral îşi desfăşoară activitatea conform 
graficului aprobat în prima şedinţă a noului an şcolar, dar se pot întruni şi în situaţii de urgenţă,  
la cererea persoanelor abilitate.  

            Art.3. (1) Ariile curriculare şi comisia metodică a diriginţilor sunt conduse de către şeful ariei 
curriculare/comisiei desemnat de către director pe baza propunerilor primite.  
(2) Şeful ariei curriculare/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului 
de specialitate de activitatea profesională a membrilor acestora.   
(3) Şedinţele ariei curriculare/comisiei metodice se ţin lunar după o tematică aprobată prin 
planul managerial al catedrei sau ori de câte ori este necesar.   
(4)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.   
(5)Activităţile ariilor curriculare/comisiei metodice, comisiilor nedidactice și auxiliare vor 
respecta deciziile interne şi notele de serviciu emise de directorul unităţii şcolare.   

            Art. 4. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 
dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar. 
 

DIRIGINŢI 

  
Art. 5. (1) Calitatea de profesor diriginte se acordă la începutul anului şcolar de către consiliul 
de administraţie şi se retrage de către acelaşi organ de conducere, pe baza aplicării criteriilor 
stabilite în fişa de evaluare a activităţii de consiliere şi orientare şcolară aprobată de consiliul de 
administraţie – anexa 36.  
(2) 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.   
(3) Diriginţii, împreună cu serviciul administrativ, se implică în buna păstrare a 
patrimoniului şcolii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare.   
(4) Neîndeplinirea atribuţiilor atrage sancţiuni, de la penalizarea salarială, la suspendarea 
sau chiar anularea calităţii de diriginte, însoţite de sancţiuni prevăzute în anexa 6.  
 

CADRE DIDACTICE (PROFESORI)  

Art.6. 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.7. Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de 

rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor. 

Art.8. Pentru personalul didactic şi nedidactic care se evidenţiază prin rezultate deosebite în 

cadrul activităţii din şcoală se pot acorda premii din venituri proprii şi din fonduri de premiere. 
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OBLIGAŢII ALE CADRELOR DIDACTICE: 

Art.9. (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, caiete de teme, etc.; 

(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 efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin în calitate 

de profesor de serviciu; 

(20) să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală; 

(21) să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de 

educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător; 

(22) 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; 
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(23) să nu fumeze în locurile în care au acces elevii, să nu vină la şcoală sub influenţa 

băuturilor alcoolice; 

(24) 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; 

(25) 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. 

(26) să vegheze la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ,pe parcursul desfăşurării 

programului şcolar şi al activităţilor extracurriculare/extraşcolare. 

 

 

 

PROFESORUL DE SERVICIU    

  
             Art. 10. (1) Pe lângă îndatoririle înscrise în fişa postului, profesorii trebuie să exercite şi 

funcţia de profesor de serviciu, conform unei planificări semestriale, atribuţiile, recompensele 
şi sancţiunile fiind prevăzute în anexa 6. 

 

CONSILIUL ELEVILOR  
 
 Art. 11. (1) În această unitate de învăţământ se constituie consiliul elevilor, format din liderii 

elevilor din fiecare clasă. 
             (2)    Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a regulamentului    

de ordine interioară – anexa 4. 

   
PROGRAMUL DE ACTIVITATE  

 
  Art. 12. (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 Profesoral, cu avizul ISJ. Pentru schimbul doi, pauza poate fi micşorată la 5 minute 
numai cu acordul Consiliului de Administraţie. 
(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. 13. (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.  
Art. 14. Alte activităţi, dincolo de limitele temporale precizate la art. 12 se pot desfăşura cu 
acordul conducerii. 
 

COMISII 

  
Art. 15. (1) Pentru acoperirea tuturor aspectelor şi domeniilor din activităţile unităţii se 
înfiinţează comisii pe domenii de activitate cu caracter educativ, didactic, extraşcolar  
(2)        Atribuţiile şi componenţa comisiilor se găsesc în Anexa 8.  
Art. 16. (1) Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ presupune păstrarea 
bunurilor existente, identificarea şi procurarea altora noi şi mai funcţionale.  
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(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. 17. (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. 18. (1) Accesul în perimetrul unităţii şcolare este interzis persoanelor şi vehiculelor care 
nu au aprobarea conducerii şcolii.  
(2)     Condiţiile de acces al vizitatorilor în şcoală şi normele de securitate în interiorul  şcolii 
sunt prevăzute în anexa 23.  
Art. 19. Promovarea imaginii Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi se poate realiza  prin:  

 obţinerea de premii sau menţiuni la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, la 
concursurile sportive, la manifestări cultural-sportive;   

 realizarea de reviste şcolare premiate;   
 realizarea şi/sau participarea la simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări ştiinţifice ale 

elevilor sau profesorilor;   
 realizarea de proiecte europene, programe educaţionale şi parteneriate în avantajul 

elevilor şi profesorilor şi pentru promovarea imaginii unităţii şcolare.   
              Art. 20. Conducerea Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi sancţionează încălcarea cu bună 

ştiinţă de către personalul încadrat în muncă la această instituţie, indiferent de funcţia sau postul 
pe care îl ocupă, a obligaţiilor sau a normelor de comportare, conform prevederilor Legii 
1/2011 sau conform Codului Muncii.  
Art. 21. (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. 162 ROFUIP). 
 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

Art.22.(1). În cadrul şcolii, relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de 

toate persoanele: salariaţi, elevi şi angajator. 

(2). Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 

politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 

activitate sindicală este interzisă. 

(3) Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” respectă principiul libertăţii alegerii locului de muncă, a 

profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o presteze salariatul.  

Art.23.  (1) Niciun salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească  întru-un 

anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Niciun salariat nu poate fi forţat să îndeplinească orice muncă sau serviciu sub ameninţare, 

ori pentru care salariatul nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.  

a) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 

negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la 

protecţie împotriva concedierilor colective, conform prevederilor legale.  

b) Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu 

respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri . 

Art.24. În cadrul  Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”, în relaţiile de muncă, funcţionează 

principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, sunt respectate principiul nediscriminării, 



REGULAMENT INTERN 

 

10 
 

precum şi principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe 

principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. 

Art.25. Orice salariat care prestează o muncă în cadrul instituţiei beneficiază de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

Art.26. Instituţia asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de 

discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, 

naţionalităţi, etnii, religii, are o anumită opţiune politică, un handicap, face parte dintr-o 

categorie socială defavorizată ori din cauza convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor cronice 

necontagioase, infectării HIV, a sexului, a orientării sexuale, ori a apartenenţei la o categorie 

defavorizată, manifestată în următoarele domenii: 

a.  încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ; 

b. stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariatului ; 

c. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul ; 

d. condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare ; 

e. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională ; 

f. aplicarea măsurilor disciplinare ; 

g. stabilirea de salarii egale pentru muncă egală ; 

h. protecţie împotriva şomajului ; 

i. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta ; 

Art.27. În cadrul  relaţiilor dintre angajaţii Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, precum şi al 

relaţiilor dintre angajaţi şi alte persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu, se interzice orice comportament care, prin efectele lui, defavorizează sau supune 

unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane.  

Art.28. Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care 

nu corespunde cerinţelor postului şi a standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu 

constituie act de discriminare. 

Art.29. Constituie abatere de la prezentul regulament intern orice comportament cu caracter 

naţionalist – şovin , de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează 

atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare 

îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.  

Art.30. Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru 

eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu 

prevederile Legii 202 / 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Art.31. Încălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi înlăturării oricărei 

forme de încălcarea a demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

Art.32. Salariatele şi elevele din cadrul Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galaţi au obligaţia să 

anunţe compartimentul resurse umane că sunt însărcinate, începând cu luna a V-a de sarcină şi 

să facă dovada acestui fapt printr-un certificat medical eliberat de medicul de familie.  

Art.33. (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor 

fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu 

vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate – cu excepţia situaţiei în care 

postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţi. 

(2) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să 

evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este 

însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea. 

(3) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de 

O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr. 

25/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(4) Elevele care sunt însărcinate şi aduc dovada medicală a acestui fapt , au dreptul la motivarea 

absenţelor, în timpul sarcinii, dacă acestea sunt cauzate de starea de sănătate, ele având însă 

obligaţia de a-şi însuşi materia predată în perioada absentării şi de a reprograma eventualele 

testări sau teze, după ce obţin aprobarea direcţiunii. 

 

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

  
Art.34. 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.  

              Art.35. La începutul fiecărui an şcolar, în consiliul profesoral, se rediscută sau, după caz, se 
modifică prezentul regulament, în funcţie de condiţiile nou create. 
Art.36. Regulamentul de Ordine Interioară se completează cu Anexele 1-23, care fac parte 
integrantă din prezentul regulament.  

                         Art.37. (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 2 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

 

Art.1. (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor art.96 din Legea 

învăţământului nr.1/2011. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.  

Art. 2.(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 cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, 

cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către Consiliul de administraţie, 

cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului de administraţie.  

(6) In situaţii excepţionale, in care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. 

(5) La următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii 

consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile 

celor prezenţi.  

(7) Hotărârile privind bugetul si patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie.  

(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi 

altele asemenea, se iau prin vot secret.  

(9) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. 

Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa 

respectivă.  

(10) Membrii consiliului de administraţie care se afla în conflict de interese nu participă la vot.  

(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu 

statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 

unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.  

(12) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul 

elevilor. Acesta are statut de observator.  

(13) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate si alte persoane, in funcţie de problematica 

înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, daca unitatea de învăţământ are structuri arondate, participa ca 

invitaţi si coordonatorii acestora.  

(14) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi 

sunt asumate de aceştia prin semnătură.  

(15) 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. 3(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar in şedinţe ordinare, precum şi ori de câte 

ori este necesar in şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a 

două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a doua treimi din numărul 

membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administraţie este convocat si la solicitarea a doua treimi 

din numărul membrilor consiliului elevilor sau doua treimi din numărul membrilor consiliului 
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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 îndeplinita dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: 

poştă, fax, e-mail sau sub semnătura.  

(3) Daca, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu 

respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(7), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea 

componentei consiliului de administraţie sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de 

administraţie.  

(4) Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de 

administraţie.  

(5) În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie îşi 

pierde aceasta calitate, se aplică in mod corespunzator prevederile art. 5 

(6) In cadrul şedintelor CA membrii trebuie sa aibă o conduită corectă, sa dezbată cu calmitate 

problemele, să manifeste respect faţă de ceilalţi membri, fără a ridica tonul şi fără a folosi cuvinte 

jignitoare. 

(7) In cazul nepăstrării unei conduite adecvate, persoana în cauză îşi va pierde dreptul de membru în 

Consiliul de administraţie. 

Art. 4 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 

a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;  

b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;  

c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie si proceduri de lucru;  

d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si funcţionare a unităţii de învăţământ cu 

respectarea prevederilor legale;  

e) îşi asuma, alături de director, răspunderea publica pentru performanţele unităţii de învăţământ;  

f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct, elaborată 

de inspectoratul şcolar;  

g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale, in care sunt înscrise drepturile si obligaţiile reciproce ale unităţii de 

învăţământ si ale părinţilor, in momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;  

h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi 

transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de cate ori apar 

modificări;  

i) pune în aplicare hotărârile luate in şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere in consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte;  

j) validează raportul general privind starea si calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

preuniversitar si promovează masuri ameliorative;  

k) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de 

revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, 

precum şi planul managerial al directorului;  

l) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru 

buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi 

contractele colective de munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la 

ordonatorul superior de credite;  

m) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;  

n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ si răspunde, împreună cu directorul, de 

încadrarea in bugetul aprobat, conform legii;  

o) aproba modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ si stabileşte 

utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională si 

planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din 
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activităţi specifice (închirieri de spatii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau 

din alte surse legal constituite rămân in totalitate la dispoziţia acesteia;  

p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic următor, cu aceeaşi 

destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;  

q) avizează planurile de investiţii;  

r) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel postliceal 

de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale in vigoare;  

s) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;  

t) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare;  

u) in unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale si extrasalariale ale directorilor si 

directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii 

şi ale contractului individual de muncă;  

v) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 

ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri 

extrabugetare; 

w) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ, in baza solicitărilor depuse de acestea;  

x) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;  

y) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a 

bibliotecii scolare in unitatea de învăţământ;  

z) aproba extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoală după şcoală", în 

funcţie de resursele existente si posibilităţile unităţii de învăţământ;  

aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;  

bb) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, avizează programele şcolare pentru 

curriculumul în dezvoltare locala (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii 

practice cu operatorii economici;  

cc) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;  

dd) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;  

ee) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;  

ff) aproba programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă;  

gg) aproba tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, 

durata acestora, modul de organizare si responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;  

hh) aproba graficul de desfăşurare a instruirii practice;  

ii) aproba proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si 

schema de personal didactic auxiliar si nedidactic;  

jj) aproba repartizarea personalului didactic de predare şi a diriginţilor la clase;  

kk) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare si extraşcolare;  

ll) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile 

in vederea organizării si desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor si aproba 

angajarea pe post, în condiţiile legii;  

mm) avizează comisiile în vederea organizării si desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar;  

nn) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;  

oo) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de 

medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 

profesionala de natură psihocomportamentala, pentru salariaţii unităţii de învăţământ;  

pp) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza 

recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in 

cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentală, pentru director sau director 
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adjunct;  

qq) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de 

Metodologia cadru de mişcare a personalului didactic in învăţământul preuniversitar;  

rr) aproba modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca al personalului din 

unitate; 

ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul 

a 2/3 dintre membrii acestuia şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;  

tt) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu 

votul a 2/3 din membri şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei 

de eliberare din funcţie;  

uu) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă şi o revizuieşte, după caz;  

vv) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihnă al tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ 

preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in funcţie de interesul învăţământului si 

al celui în cauza, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ si al examenelor 

natioanle;  

ww) aproba concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementarilor legale in 

vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;  

xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia in vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învăţământ;  

yy) aprobă, in condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;  

zz) aprobă, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a angajaţilor 

unităţii de învăţământ;  

aaa) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.  

Art.5 Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin 

lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ si contracte colective de muncă aplicabile.  
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ANEXA 3 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

Art.1. (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 la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru 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.2. 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, precum 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 elevi pe baza raportului comisiei de 

disciplină; 

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;   
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 
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reprezentanţii organizaţiilor sindicale din respectiva unitate, în şedinţă extraordinară la care participă şi 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic.   
Art.3. (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. 

 

ANEXA 4 

CONSILIUL CLASEI 

 

Art.1. (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.2. 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.3. 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 situaţiei 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.4. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, dirigintele 
sau membrii acestuia consideră necesar.   
Art.5. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin diriginţi numiţi de directorul 
unităţii de învăţământ dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu 
experienţă, care predau la clasa respectivă.   
(2)  Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această 
responsabilitate.   
(3)  Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual 
al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective şi cu 
obiectivele strategice ale unităţii şcolare.   
(4) Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi elevilor, planificarea 
semestrială şi anuală care va cuprinde componentele activităţii educative în acord cu problemele 
specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
cu obiectivele strategice ale unităţii şcolare.   
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(5)  Dirigintele are obligaţia să cunoască şi să respecte, împreună cu elevii şi părinţii acestora, legislaţia 
în vigoare, prevederile Regulamentului de ordine interioară şi ale ROFUIP;  
Art.6. Dirigintele are următoarele atribuţii: 
a) coordonează activitatea Consiliului clasei;   
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul clasei; repartizează sarcini şi organizează împreună cu 
acesta colectivul de elevi al clasei;   
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar în vederea armonizării 
influenţelor educative şi pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi; 
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea şi răspunde de 
păstrarea şi modernizarea acesteia;   
e) aduce la cunoştinţă elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament;  
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;   
g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de bacalaureat, 
certificare competenţe profesionale, etc.  
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile corespunzătoare;  
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor eliberate de medicul de familie, de medicul de 
specialitate, de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat şi avizate de cabinetul medical al 
şcolii, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor acestora, aprobate de director;  
j) numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru; 
k) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare 
de către toţi elevii, iniţiază cu Consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;   
l) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a şcolii;   
m) informează, în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, a celor corigenţi, repetenţi sau 
sancţionaţi disciplinar;   
n) 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;   
o) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la 
învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea 
fiecărui sfârşit de an şcolar;  
p) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe individuale sau în plen;   
q) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;   
r) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi propune 
spre aprobare consiliului profesoral celelalte sancţiuni;   
s) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi 
asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice în afara şcolii;   
t) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  acestuia;   
u) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la 
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor potrivit prevederilor 
prezentului regulament; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.   
v) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi 
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;   
w)  prezintă, spre validare, Consiliului profesoral raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.  
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ANEXA 5 

 

DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, RECOMPENSELE ŞI SANCŢIUNILE 
CE SE POT APLICA ELEVILOR DIN  

COLEGIUL TEHNIC ,,AUREL VLAICU” GALAŢI 
 

 

I. DREPTURILE ELEVILOR 

 
Art. 1. Elevii Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi se bucură de toate drepturile conferite de 

Constituţia României şi de cele prevăzute în ROFUÎP.  
Art. 2. La Colegiul Tehnic ,,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, după un program stabilit de 
conducerea unităţii.  

Art. 3. 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 C.T.A.V” 

 alte asociaţii legal constituite.   
(1) 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.  

(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

elevilor.  

(3) 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. 

Art.4. (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.5. (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.6. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De 
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asemenea, ei au dreptul la bilete cu tarife reduse la 75%, la spectacole, muzee, manifestări cultural-

sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

Art.7. 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.8. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi 

gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de 

familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.  

Art.9. 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.10. 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.11. (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.12. 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.13. (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 susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau 

interzice desfăşurarea acestor activităţi.  

Art.14. (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.15. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie situația școlară se încheie fără disciplina 

religie. 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.  
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II. ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

 

  
Art.16. 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.17. 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.18. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi să poarte uniforma Colegiului Tehnic „Aurel 
Vlaicu”, stabilită în Consiliul elevilor .  
Art.19. Ţinuta elevilor Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” nu trebuie să fie indecentă (bluze decoltate, 
scurte sau transparente, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, păr vopsit în 
culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă).  
Art.20. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor. 
Art.16. 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 condiţii deosebite şi însoţiţi de un adult.  
Art.17. Comunicările, în pauză, dintre elevi şi cadrele didactice se fac prin intermediul elevului de 
serviciu doar cu acordul profesorului, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.  
Art.18. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice se face 
numai sub supravegherea persoanelor autorizate.  
Art.19. 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.  
Art.20. În situaţii deosebite elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau în lipsa 
acestuia de la profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorii vor consemna absenţele în catalog şi vor fi 
motivate pe baza cererii unuia dintre părinţi.  
Art.21. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative care pot 
fi:  

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.  
Art.22. În cazul elevilor minori părintele are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele 
justificative pentru absenţele copilului lor.  
Art.23. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 
(şapte) zile de la reluarea activităţii elevului. După cele 7 zile absenţele nu vor mai fi motivate.  
Art.24. Este interzisă, în timpul programului, deplasarea în afara incintei şcolare, fără avizul          
profesorului de serviciu, al profesorului diriginte sau al direcţiunii;  
Art.25. 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. 

Art.26. Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (reportofoane, calculatoare etc.) fără 

acordul conducerii şcolii;  
Art.27. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura activitatea 
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unităţii şcolare.  
Art.28. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul fără acordul conducerii 

unităţii.  
Art.29. 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 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 şi în afara ei 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 înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al 
conducerii şcolii:   
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unităţii de învăţământ;   
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 
de personalul unităţii de învăţământ;   
m) să frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc;  

n) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare;  

o) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală; 

p)  pentru siguranța elevilor, este interzis părăsirea incintei unității școlare în timpul orelor de 

curs sau în timpul pauzelor. 

 

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ 

 
 

Art.30. Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii:  
a) preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează 
profesorului de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect;   
b) asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă);  

c) comunică la fiecare oră absenţele;  

d) pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar;  

e) asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare.  

 

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 

ART. 31. (1) Respectă planificarea şi programul de desfăşurare a serviciului pe şcoală. 

(2) În cazul în care, din motive obiective, nu se poate prezenta la şcoală în zilele în care esteplanificat, 

anunţă din timp şeful clasei şi/sau dirigintele pentru stabilirea unui înlocuitor. 

(3) Pe perioada efectuării serviciului pe şcoală este scutit de frecventarea cursurilor. În cazul în care 

consideră că absenţa la o anumită activitate didactică ar aduce prejudicii situaţiei sale şcolare, anunţă 
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secretariatul, cu o oră înainte, despre această situaţie şi predă serviciul pe perioada respectivă unui 

coleg sau portarului. 

(4) Se prezintă decent şi îngrijit în privinţa ţinutei şi a comportamentului. 

(5) Răspunde în faţa direcţiunii şi a dirigintelui de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. 

(6) Raportează, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice de serviciu pe şcoală, direcţiunii sau 

secretariatului situaţiile deosebite cărora nu le poate face faţă. În situaţiile grave, cere imediat sprijinul 

oricărei persoane adulte din şcoală şi nu se expune în nici un mod pericolelor. 

(7) În timpul orelor stă în camera de serviciu şi pază sau în hol şi supraveghează calea principală  de 

acces în şcoală.  

(8) Nu are dreptul de a permite din proprie iniţiativă accesul persoanelor străine în şcoală. 

(9) În cazul în care portarul nu este prezent, solicită oricărei persoane străine să aştepte în holul 

principal până la revenirea portarului sau, după caz, informează imediat secretariatul. 

(10) Sprijină elevii care doresc să comunice cu profesorii prin transmiterea informaţiilor necesare în 

cancelarie, lăsând elevii solicitanţi să aştepte în holul principal. 

(11) Comunică în clase, sub semnătura cadrului didactic aflat la oră şi a şefului clasei, informaţiile 

transmise de la direcţiune sau secretariat. 

(12) Sună de intrare şi de ieşire, conform orarului şcolii. 

(13)Anunţă, la sfârșitul programului, elevul care urmează să asigure serviciul pe şcoală în ziua 

următoare. În cazul în care acesta nu este prezent, colaborează cu şeful clasei respective pentru 

desemnarea unui înlocuitor. 

 

 

 

SANCŢIUNI 

 

  
Art. 32. Elevii care 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. 

Art. 33. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observaţia individuală;  

b) avertisment 

c) mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral;   
d)  mustrarea scrisă;  

e) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ Bani de liceu, bursă profesională;  
f) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;  

g) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate sau la altă unitate de învățământ;  

h) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu);   
i) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 
acelaşi an de studiu;   
j) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;  

k) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp. 
 

ABATEREA  
SANCŢIUNEA/MĂSURA 

DISCIPLINARĂ 

a)Absenteismul: 

- 10 absenţe nemotivate  - un punct scăzut la purtare şi/sau 1-4 ore 

 muncă în folosul şcolii; 
¤ următoarele grupe de 10 absenţe nemotivate  - câte un punct la purtare şi / sau 2-6 ore de 
¤ 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de muncă în folosul şcolii; 
studiu sau 15% din totalul orelor la o singură  -  discutarea  în  cadrul  consiliului  clasei  şi  
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în  cel profesoral; 
disciplină  
¤ 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de  - preaviz de exmatriculare; 

studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură  

-  exmatriculare  cu  drept  de  reînscriere  în  
aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi 

disciplină an de studiu. 
  
b) Lipsa unei comportări civilizate şi nepurtarea  
uniformei CTAV stabilită în consiliul elevilor: - observaţie individuală; 
- o abatere - mustrarea elevului în cadrul Consiliului clasei; 
- a doua abatere - 2-4 ore muncă în folosul şcolii; 
c) Deteriorare de bunuri: - înlocuirea bunurilor pe cheltuiala acestuia 

- cu  autor cunoscut - 

1-2 ore muncă în folosul şcolii; 

înlocuirea bunurilor pe cheltuiala 
colectivului clasei 

- manuale gratuite nereturnate sau deteriorate - sumă fixă stabilită de conducerea şcolii 
- de către elevi bursieri - 1-2 ore muncă în folosul şcolii; 
- repetarea abaterii - pierd bursa sau dreptul de a primi bursa; 

   
d) Deplasarea în afara şcolii în timpul programului: - observaţie individuală; 
- o abatere - 2-4 ore muncă în folosul şcolii; 
- a doua abatere  

   

e) Neanunţarea unei situaţii deosebite (conflict, - observaţie individuală; 

agresiune); a prezenţei în clădirile CTAV sau în curtea 
- discutarea   situaţiei   în   cadrul   Consiliului   
profesoral; 

bagaje sau alte obiecte lăsate fără supraveghere. - 2-4 ore muncă în folosul şcolii; 
   

f) Intrarea în curtea şcolii a elevilor cu orice tip de - observaţie individuală 
autovehicul. - 1-2 ore de muncă în folosul şcolii; 

 -  2-4 ore muncă în folosul şcolii; 
   
g) Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, - observaţie individuală 
examenelor şi concursurilor: - 1-2 ore de muncă în folosul şcolii; 
- o abatere - mustrarea în cadrul Consiliului clasei 
- a doua abatere - 2-3 ore de muncă în folosul şcolii; 

   
h) Staţionarea pe holuri după ce s-a sunat; folosirea - observaţie individuală 
intrării profesorilor; circulatul pe scara profesorilor. - 1-2 ore de muncă în folosul şcolii; 
- o abatere - 3-4 ore muncă în folosul şcolii 
- a doua abatere   
i) Deranjarea activităţilor şcolare în mod - discuţie individuală şi în cadrul Consiliului clasei 
intenţionat: - 1-2 ore de muncă în folosul şcolii; 
- o abatere - 3-4 ore muncă în folosul şcolii; 
- a doua abatere  

   

j) Nerespectarea îndatoririlor elevului de serviciu pe - observaţie individuală 
clasă sau pe şcoală: - 1-2 ore de muncă în folosul şcolii; 
- o abatere - mustrarea în cadrul Consiliului clasei 
- a doua abatere - 2-3 ore de muncă în folosul şcolii; 

  
 2-4 ore muncă în folosul şcolii; 
k) Manifestări agresive atât în comportament, cât şi - mustrare în faţa clasei 

în limbaj faţă de colegi sau profesori însoţite de jigniri: 
- 2-3 ore de muncă în folosul şcolii; 
- scăderea notei la purtare 

- o abatere - mustrare în faţa Consiliului profesoral 
- a doua abatere - 4-5 ore de muncă în folosul şcolii; 
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- mutare disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă 

unitate de învățământ 
 - exmatriculare, în funcție de gravitatea abaterii 

  

  
l) Aducerea la şcoală a obiectelor potenţial periculoase - scăderea notei la purtare sub 7 
(arme, spray-uri paralizante, lacrimogene, petarde, - 5-6 ore de muncă în folosul şcolii; 
pocnitori, alte obiecte tăioase). - discutarea cazului în careul elevilor; 

 - mustrare în Consiliul profesoral; 

 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 

următor 
 în acelaşi an de studiu; 
  
m) Distrugerea documentelor şcolare (cataloage, alte 
documente) 

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

  
n) Aducerea şi difuzarea în CTAV de materiale care 
prin conţinutul lor atentează la independenţa, 
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care - - scăderea notei la purtare sub 7; 
cultivă violenţa şi intoleranţa - - discutarea cazului în careul elevilor; 

 - - mustrare în Consiliul profesoral; 

 

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

  
  
o) Organizarea şi participarea la acţiuni de protest care - - scăderea notei la purtare  sub 7; 
afectează desfăşurarea activităţii sau frecvenţa la - - 7-8 ore de muncă în folosul şcolii; 
cursuri a elevilor; blocarea căilor de acces în spaţiile de - - discutarea în Consiliul profesoral; 

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

  
  
p) Deţinerea, consumarea şi distribuirea în perimetrul 
CTAV şi în afara acestuia de droguri, băuturi alcoolice, 
ţigări şi participarea la jocuri de noroc - 

- mustrare în cadrul Consiliului profesoral; 
- scăderea notei la purtare  
- mutarea disciplinară la altă unitate de învățământ; 

  

- discutarea în Consiliul profesoral și 

exmatricularea, după caz 
  
q) Posedarea şi difuzarea de materiale cu caracter - - mustrare în cadrul Consiliului profesoral; 
pornografic - - scăderea notei la purtare sub 6; 

 

- 2-8 ore muncă în folosul şcolii; 
- mutarea disciplinară la altă unitate de 
învățământ; 

 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 

următor în acelaşi an de studiu; 
  
  
r) Înregistrarea audio sau video a activităţilor şcolare - scăderea notei la purtare sub 6; 

fără acordul profesorilor sau conducerii CTAV 

- 6-8 ore muncă în folosul şcolii; 
- mutarea disciplinară la altă unitate de 
învăţământ; 

 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor şcolar în acelaşi an de studiu; 
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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. 143-162 din Regulamentul de  funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar.  
3. Munca în folosul şcolii presupune curăţenia în curtea şcolii, îngrijirea şi amenajarea aleilor şi a 
parcului în funcţie de sezon, întreţinerea curăţeniei pe holurile şi în clasele CTAV, amenajarea 
laboratoarelor, a sălilor de clasă şi a holurilor şcolii cu materiale confecţionate de elevi (planşe, panouri 
etc.)  
4. Pentru abaterile disciplinare  elevii vor participa la şedinţele de consiliere psihologică în cadrul cabinetului 
de asistenţa psihopedagogică din CTAV.  

 

 

Anularea pedepselor se face conform articolului 163 din ROFUÎP. 
 

 

 

 

RECOMPENSE 

 

  
Art. 34. Elevii CTAV care obţin rezultate deosebite la concursurile şcolare şi extraşcolare vor 

fi recompensaţi astfel: 
  

Concursuri şi proiecte Concursuri şi proiecte Concursuri şi proiecte Concursuri şi proiecte 

la nivel judeţean la nivel interjudeţean la nivel naţional la nivel internaţional 

- prezentarea - prezentarea - prezentarea - prezentarea 
rezultatelor în careul rezultatelor în careul rezultatelor în careul rezultatelor în careul 

elevilor,în cadrul elevilor,în cadrul elevilor,în cadrul elevilor,în cadrul 

consiliului profesoral consiliului profesoral consiliului profesoral consiliului profesoral 

- diploma, premiul - diploma, premiul - diplomă de excelenţă - diplomă de excelenţă 
special pentru special pentru - premiu în bani - premiu în bani 

promovarea imaginii promovarea imaginii (200 lei) (300 lei) 

şcolii şcolii   
 

 
 

s) Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea 
unor materiale explozibile în perimetrul CTAV şi in 
afară 
 
 

 

 
- 4-10 ore muncă în folosul şcolii; 
- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor în acelaşi an de studiu; 
 

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

 - 4-10 ore muncă în folosul şcolii; 
- exmatriculare cu drept de reînscriere în anul 
următor în acelaşi an de studiu; 
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Art.35. Se acordă premii speciale (carte, CD-uri, soft educaţional, diplome, medalii) elevilor 

cu frecvenţă de 100% pe tot parcursul anului, cu media anuală peste 9 şi 10 la purtare.  
Art. 36. Se acordă premii speciale elevilor care au promovat imaginea şcolii (minim trei 

concursuri judeţene sau interjudeţene, un concurs naţional sau un concurs internaţional).  
Art. 37 Se acordă premii speciale(premiul de onoare al CTAV elevilor cu atitudine 

civică exemplară.  
Art.38. Se acordă şefului de promoţie al CTAV premiul de onoare al CTAV însoţit de bunuri 

sau servicii în cuantum stabilit de Consiliul de Administraţie al CTAV  
Art.39. Se acordă premii speciale(premiul de onoare al CTAV elevilor care au obţinut atestate 

recunoscute la nivel internaţional în domeniul lingvistic (engleză, franceză, germană, italiană).  
Art.40. Se acordă diploma de onoare a CTAV elevilor care organizează sau participă şi 

obţin premii la simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice
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ANEXA 6 

 

DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, RECOMPENSELE ŞI SANCŢIUNILE 
PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

 

I. DREPTURI: 
Art.1. Personalul didactic al CTAV 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.  
Art.2. 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.3. În situaţii speciale şi care nu suportă amânare (altele decât cele surprinse în legislaţie), 
personalul CTAV poate beneficia de învoire din partea conducerii, dar nu mai mult de 5 zile 
lucrătoare/ an, ulterior recuperându-se materia şi rezolvându-se sarcinile de serviciu.  
Art.4. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotarea colegiului 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.5. Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu conform contractului colectiv de muncă 
semnat la nivel judeţean cu federaţiile sindicale.  
Art.6. Profesorii CTAV 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. 

 

II. ÎNDATORIRI: 

 
Art.8. Întregul personal didactic al CTAV 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.9. Toate 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 CTAV şi aprobat de Consiliul 
profesoral.  
Art.10. Toţi salariaţii CTAV 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. 11. 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.12. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura 
prin implicarea de cadre didactice/ nedidactice şi elevi ai colegiului, 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.13. În cazul în care un membru al personalului colegiului nu poate fi prezent la program din 
motive medicale, acesta are datoria de a anunţa conducerea şcolii la începutul zilei respective.  
Art.14. Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de instruire în cadrul şcolii cu elevi 
dinafară,cu excepţia parteneriatelor sau a activităţilor aprobate de Consiliul de Administrație ori de 
conducerea CTAV.  
Art.15. Profesorii care însoţesc elevii la manifestări ştiinţifice, concursuri, excursii sau alte activităţi 
au obligaţia de a face protecţia muncii sub semnătură într-un proces-verbal după modelul: 
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Proces-verbal 

 
încheiat astăzi, ...................., în cadrul orei de instruire a elevilor de la Colegiul Tehnic 

,,Aurel Vlaicu” Galaţi, în vederea efectuării excursiei .................... 
Participanţii la această excursie se angajează să ţină seama de următoarele aspecte: 

¤ vor participa în grup la toate activităţile propuse de organizatori;  

¤ nu vor părăsi grupul fără ca în prealabil să anunţe profesorul însoţitor;   
¤ îşi vor asuma răspunderea pentru banii şi obiectele de valoare proprii (mobile, aparate foto, etc.) în 
toată această perioadă;   
¤ vor adopta o conduită civilizată (evitarea intrării în situaţii conflictuale sau a altora care presupun 
diverse pericole) pe timpul deplasărilor cu mijloace de transport, la locul de cazare şi de-a lungul 
desfăşurării tuturor evenimentelor;  
¤ se vor asigura că şi-au luat medicamentele în cazul în care au fost prescrise de doctor;   
¤ nu vor folosi nimic din ceea ce le-ar putea afecta sănătatea fizică şi psihică (alcool, medicamente, 
droguri, tutun, alte substanţe nocive).   
Nerespectarea acestor reguli va atrage după sine scăderea notei la purtare.  

Anexez tabelul nominal prin care aceştia îşi vor consimţi aderarea la principiile menţionate anterior:  
       

 NR. NUME ŞI PRENUME CLASA  SEMNĂTURA NUMAR 
 CRT.     MOBIL 

 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

 6.      

 7.      

 8.      
       

 9.      

 10.      

 11.      

 12.      

 13.      
       

 14.      

 15.      

 16.      

 17.      

 18.      
       

 19.      

 20.      

 21.      

 22.      

 23.      

 24.      

 25.      

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Prof..................................................... 

 
 
Art.16. Se interzice introducerea şi difuzarea tipăriturilor, foilor volante, prospectelor care presupune 
existenţa unor informaţii dăunătoare consolidării optime a educaţiei etice, civice.  
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Art. 17. Se interzice ca profesorul autor de cărţi să oblige elevul să le achiziţioneze contra cost.

 

III. OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 
Art.18. Profesorul de serviciu vine la şcoală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor pe tura sa şi 

pleacă ultimul, după evacuarea tuturor elevilor. 

Art.19.La sfârşitul programului, profesorul de serviciu are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de 

constatare a evenimentelor deosebite produse în timpul zilei. 

Art.20. 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. 

Art.21. În lipsa directorului adjunct, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor în cazul 

în care un cadru didactic este absent şi verifică semnarea condicii. 

Art.22. 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. 

Art.23. Acesta verifică dacă elevii de serviciu pe şcoală îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile ce le 

revin. 

Art.24. Supraveghează elevii în vederea respectării ROFUIP  şi a Regulamentului de ordine interioară 

 

 

 

IV. RECOMPENSE: 

 

 
Art.25. Cadrele didactice care au coordonat activitatea elevilor cu rezultate la olimpiade, concursuri, 
proiecte şcolare şi extraşcolare sunt evidenţiate şi li se acordă diploma de merit a CTAV în faţa 
Consiliului profesoral.  
Art.26. Se acordă diploma de merit a CTAV profesorilor coordonatori ai balurilor şi serbărilor 
organizate cu diferite ocazii ( Balul bobocilor, Serbarea de Crăciun, Ziua Culturii Naţionale, Zilele 
colegiului etc.)  
Art.27. Profesorilor autori de cărţi, manuale şcolare, softuri educaţionale, coordonatori de reviste ale 
colegiului li se acordă diploma de merit a CTAV.   
Art. 28. Se acordă cadrelor didactice care atrag fonduri extrabugetare în beneficiul CTAV un premiu 
stabilit de Consiliul de administraţie al CTAV.  
Art.29. Anularea sancţiunilor profesorilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii 
învăţământului nr.1/2011. 

 

V. SANCŢIUNI: 

 

NR. 
ABATERI PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI  

CRT.  

   
 

1. Întârzierea la ore Observaţie  mustrare, atenţionare în faţa Consiliului 
 

  individuală de Administraţie şi a celui Profesoral; 
 

    întârzierea sistematică duce la neplata 
 

   orei, dacă întârzierea depăşeşte 15 minute; 
 

2.  

 

Absenţă nemotivată de la 

ore 

Neplata orei  Neplata orelor 

 Diminuarea calificativului anual 

 Sancţiune salarială stabilită de Consiliul 

de Administraţie al instituţiei de 
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învăţământ 

3. 

Absenţă nemotivată de la 

Consiliul Profesoral 

Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului de 

Administraţie  

 Diminuarea calificativului anual 

4. 

Atitudine 

necorespunzătoare faţă de 

colegi sau faţă de elevi 

Avertisment verbal  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral  

 Diminuarea calificativului anual 
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ANEXA 7 

 

DREPTURILE,  ÎNDATORIRILE,  RECOMPENSELE ŞI 
SANCŢIUNILE PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 

I. DREPTURI: 

 
Art. 1. Personalul didactic al CTAV se bucură de toate drepturile conferite de Constituţia României, de 
Contractul colectiv de muncă, de Codul muncii.  
Art. 2. Personalul nedidactic 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. 3. În situaţii speciale şi care nu suportă amânare (altele decât cele surprinse în legislaţie), personalul 
CTAV poate beneficia de învoire din partea conducerii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare/ an, ulterior 
rezolvându-se sarcinile de serviciu.  
Art. 4. Personalul nedidactic are dreptul la concediu conform Codului muncii, programarea             
realizându-se până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. 
 

II. ÎNDATORIRI:  
Art. 5. Personalul nedidactic al CTAV respectă obligaţiile/îndatoririle prevăzute în Codul 
muncii,Contractul colectiv de muncă.  
Art. 6. La nivelul CTAV,  personalul nedidactic mai are şi  următoarele  îndatoriri:  

a) respectarea sarcinilor prevăzute de fişa postului şi cele distribuite de administratorul şi 
directorul unităţii şcolare;   

b) respectarea disciplinei muncii, în sensul respectării ierarhiei din unitatea şcolară şi a 
dispoziţiilor interne şi ROI;   

c) respectarea normelor de securitate şi protecţie a muncii cât şi a celor PSI;  

d) aportul 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) menţinerea unei conduite specifice 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) semnalează 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.  

 

III. RECOMPENSE:  
Art. 7. Personalul nedidactic beneficiază de acordarea de zile libere sau contravaloarea în lei a orelor 
suplimentare efectuate şi confirmate de administratorul şcolii, conform pontajului zilnic.  
Art. 8. În condiţii excepţionale, când situaţia financiară (extrabugetară) a unităţii şcolare permite, prin 
CA, se pot aproba premii în bani cu ocazia sărbătorilor Pascale sau de Crăciun salariaţilor care au 
contribuit la dezvoltarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolare. 
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IV. SANCŢIUNI: 

 

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   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 şi cel şcolar; 
 

    sancţiune salarială stabilită de Consiliului 
 

   de Administraţie; 
 

5. - Manifestări care aduc observaţie  mustrare; 
 

 atingere prestigiului individuală  atenţionare în faţa Consiliului şcolar; 
 

 liceului sau autorităţii   diminuarea calificativului anual; 
 

6. - Absenţă nemotivată la observaţie  Atenţionare în faţa Consiliului de 
 

 Consiliul şcolar individuală Administraţie; 
 

    diminuarea calificativului anual; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGULAMENT INTERN 

 

36 
 

ANEXA 8  

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR 
 
Art.1 (1)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.  

(2) În fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul elevilor, 

format din reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă.  

Art. 2 

(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. 3  

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 implic  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. 4 

(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 reprezentanții  

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.  
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Art. 5 

(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.  

(2)Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.  

Art. 6 

Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind 

prezidate de preşedinte/un vicepreşedinte. 

Art. 7 

Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele prevăzute în propriul 

regulament.  

Art. 8 

(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 
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vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului elevilor.  
 
ANEXA 9 
 

ARII CURRICULARE / CATEDRE / COMISII METODICE 
– atribuţii şi componenţă – 

 

Art. 1. În anul şcolar 2014-2015 catedrele se organizează pe principiul respectării ariilor curriculare. 

Art. 2. În anul şcolar 2014-2015, în cadrul Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” funcţionează următoarele 

arii curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, tehnologii, alături de 

comisia metodică a diriginţilor. 

Art. 3. 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; 

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

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.; 

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. 

 

 

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 2 

5 

2. Aria curriculară Matematică şi ştiinţe 

(matematică, fizică, chimie, biologie) 

Covalea Mariana 7 

3. Aria curriculară Socio-Umane  

(istorie, geografie şi cultură civică, religie, 

educaţie fizică şi sport) 

Ciocan Emanuela 3 

1 

1 

4. Aria curriculară „Tehnologii“ Felea Aneta 15 

5. Comisia metodică a diriginţilor Lungu Viorica 27 
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ANEXA 10 

 

COMISIA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 
 

Comisia de organizare a activităţii educative şi extraşcolare va avea următoarele atribuţii:  
Art.1. organizarea activităţilor educative în colaborare cu comisia diriginţilor, comisia de programe de 
dezvoltare profesională şi parteneriate educaţionale, comisia de consiliere pentru carieră, comisia de 
monitorizare a parteneriatului cu părinţii, comisia pentru curriculum, comisia de organizare a 
activităţilor din internat, comisia de sănătate şi securitate în muncă;  
Art.2. coordonarea şi monitorizarea activităţilor educative propuse la nivelul unităţii şcolare;  
Art.3. organizarea activităţilor extraşcolare în colaborare cu comisia pentru curriculum, comisia de 
stimulare şi monitorizare a performanţei şcolare, comisia diriginţilor, comisia de promovare a imaginii 
şcolii, comisia de dezvoltare profesională şi parteneriate educaţionale, comisia de organizare a 
activităţilor din internat;  
Art.4. coordonarea şi monitorizarea activităţilor extraşcolare propuse la nivelul unităţii şcolare;  

implicarea familiei şi comunităţii locale în activităţi formativ-educative şi artistice;   
Art.5. dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, şcoală-familie, şcoală-comunitate 
locală, profesori-responsabili comisii;  
Art.6. dezvoltarea unui comportament civic şi social la elevi cu impact asupra comunităţii şcolare şi 
comunităţii locale;   
Art.7. organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de promovarea imaginii unităţii şcolare cum ar fi: 
prezentarea ofertei educaţionale la nivelul judeţului, Zilele Colegiului Tehnic ,,Aurel Vlaicu”, 
participarea la concursuri pe teme artistice etc.;  
Art.8. implicarea, în colaborare cu comisia de programe de dezvoltare profesională şi parteneriate 
educaţionale, în vederea susţinerii cu activităţi educative şi extraşcolare a parteneriatelor educaţionale, 
a programelor cu finanţare externă;  
Art.9. activizarea consiliului elevilor şi asigurarea funcţionării sale reale, însoţită de valorificarea 
propunerilor rezultate în cadrul politicilor şcolii;  
Art.10. eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor;  
Art.11. implicarea elevilor în participarea activă la activităţi culturale desfăşurate la nivel local, 
regional, naţional, internaţional;  
Art.12. promovarea şi stimularea practicilor de succes şi cu impact asupra elevilor şi imaginii unităţii 
şcolare;  
Art.13. organizarea unor cercuri/cluburi (voluntariat, actorie, dans) la nivelul unităţii şcolare; 
Art. 14. implicarea elevilor în realizarea revistei şcolii;  
Art.15. organizarea unor întâlniri periodice cu personalităţi publice cunoscute din domeniile cultural-
artistic (scriitori, poeţi, actori, cântăreţi, regizori), ştiinţific, administraţiei publice;   
Art. 16. organizarea de campionate interşcolare, de tabere, excursii de 2-3 zile.  
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ANEXA 11 

COMISIA DE PROGRAME DE DEZVOLTARE ŞI PROIECTE 

EUROPENE 

 

Comisia de programe de dezvoltare şi proiecte europene va avea următoarele atribuţii: 

Art.1. dezvoltarea bazei materiale şi executarea unei lucrări de reparaţii şi reabilitări/ extinderi pentru 

unitatea şcolară;  

Art.2. realizarea analizei de nevoi atât din punct de vedere a infrastructurii şcolare cât şi din punct de 

vedere a dotării cu mijloace de învăţământ şi materiale didactice de specialitate;  

Art.3. valorificarea bazei materiale a şcolii şi a resurselor umane în vederea accesării unor programe 

pentru educarea adulţilor;  

Art.4. antrenarea elevilor şi părinţilor în proiecte europene;  

Art.5. colaborarea cu autorităţile locale (Primărie, Inspectorat Şcolar, A.J.O.F.M., agenţi economici şi 

alte unităţi şcolare în vederea realizării unor parteneriate de finanţare externă;  

Art.6. realizarea unor activităţi de formare cu cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii sferei de lucru 

atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ cu axare pe proiecte europene;  

Art.7. informarea periodică asupra noutăţilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de 

finanţare emise de M.E.N., O.N.G.-uri;  

Art.8. stabilirea unei strategii de comunicare, relaţionare şi realizare a unor proiecte împreună cu 

cadrele didactice, conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, reprezentanţii primăriei.  
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ANEXA 12 
 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 

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 următoarele 

obiective: 

Art.1. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele;  

Art.2. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea 

standardelor de performanţă propuse;  

Art.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;  

Art.4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ/CDL 

şi realizarea acestora;  

Art.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;  

Art.6. elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor 

elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ/CDL la nivelul şcolii;  

Art.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 
Art.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;  

Art.9. organizarea unor expoziţii, programe artistice, activităţi sportive etc. care să evidenţieze 

deprinderile dobândite de elevi în cadrul programului şcolar.  
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ANEXA 13 
 

 

COMISIA DIRIGINŢILOR 

 
 

 
Comisia diriginţilor urmăreşte monitorizarea şi coordonarea activităţilor educative, a celor de 

consiliere şi orientare a elevilor organizate şi desfăşurate la nivelul şcolii de către toţi consilierii, de-a 
lungul întregului an şcolar. 

Atribuţiile comisiei:  
Art.1.popularizarea ofertelor de formare pentru cadrele didactice în domeniul educativ şi participarea 
acestora la cursurile de formare, de consiliere şi orientare a elevilor;  
Art.2.popularizarea unor activităţi educative organizate de M.E.N, Agenţia Naţională pentru tineret, 
Inspectoratul Judeţean şi Consiliul local;  
Art.3.organizarea şi popularizarea unor activităţi educative demonstrative (cadrele didactice care au 
abilitare/ formarea pe diferite probleme ale activităţii educative – educaţie sanitară, educaţie 
economică, antreprenorială etc.);  
Art.4.stabilirea calendarului activităţilor extracurriculare şi extraşcolare la nivelul unor clase, grupuri 
de clase, cicluri de învăţământ;  
Art.5.stabilirea unor parteneriate educaţionale locale (cu comunitatea locală – comitetele sau consiliile 
părinţilor, alte unităţi de învăţământ, consiliul local, poliţie, biserică, Filiala locală a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie, O.N.G.-uri sau I.M.M.-uri care se implică în educaţie şi altele.);   
stabilirea unei teme de cercetare în domeniul educativ;  
Art.6.popularizarea activităţilor de consiliere psihopedagogică ale cabinetului de asistenţă 
psihopedagogică din şcoală sau din municipiu (unde au acces şi beneficiază de aceste serviciişi elevii 
şcolii);  
Art.7.verificarea documentelor de proiectare a activităţii educative, de consiliere şi orientare de la 
nivelul fiecărei clase; 
Art.8.verificarea documentelor de parteneriat educaţional cu familia elevilor la fiecare clasă (existenţa 
parteneriatului, în formă scrisă, pentru fiecare elev, tematica şedinţelor cu părinţii, planificarea şi 
tematica consultaţiilor cu familia, înştiinţări pentru părinţi – în copie, mapa cu documentele de politică 
şcolară popularizate, procesele verbale întocmite la şedinţe, chestionare de opinie aplicate elevilor/ 
părinţilor şi rezultatele lor, planuri de măsuri stabilite la nivelul clasei de către Consiliul clase etc.);  
Art.9.elaborarea unor instrumente interne de lucru pentru evaluarea activităţii educative, de consiliere 
şi orientare a elevilor;   
Art.10.monitorizarea activităţii Consiliului elevilor şi implicarea acestuia în luarea unor decizii în 
domeniul educativ, la nivelul şcolii;   
Art.11.verificarea documentelor activităţii Consiliului activităţii elevilor (structură, regulament, 
program de activităţi).  
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ANEXA 14 
 

 

COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII 
 

 

Atribuţiile comisiei:  
Art.1. promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual, printr-un program 
coerent care vizează comunicarea externă şi relaţii publice. Acest scop poate fi atins printr-o 
prezentare cât mai activă a rezultatelor deosebite obţinute atât de elevii cât şi de profesorii şcolii prin 
mijloacele de promovare clasice şi moderne;  
  
Art.2. formarea continuă a cadrelor didactice în vederea dezvoltării de noi competenţe profesionale 
prin implicarea lor ca organizatori de diferite proiecte ştiinţifice şi şcolare şi prin participarea la 
diverse colocvii organizate la nivel local şi naţional;  
 
Art.3. actualizarea site-ului colegiului; 

Art.4. adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele potenţialilor beneficiar;  

  
Art.5. dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, tehnici de negociere şi managementul 
conflictului;  
  
Art.6. intensificarea colaborării cu familia prin iniţierea unui set de programe destinate implicării 
părinţilor în activitatea instituţiei, îmbunătăţirii comunicării între cadrele didactice şi părinţii copiilor 
(lectorate, consiliere, informare, activităţi recreative, umanitare etc.);  
  
Art.7. intensificarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile locale şi diferite instituţii (Poliţia, Primăria, 
Protecţia Copilului, Casa Copilului, Centrul de asistenţă psihopedagogică/ logopedie, Bisericile – de 
toate confesiunile etc.);  
 
Art.8. dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa;  

 

Art.9. intensificarea  activităţii  de  comunicare  cu  publicul  intern  şi  extern  prin  întocmirea  şi  

implementarea unui Plan de comunicare  coerent şi eficient; 

  
Art.10. elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a ofertei curriculare, calificării şi 
prestigiului personalului didactic, bazei materiale a unităţii, modului în care instituţia răspunde 
nevoilor şi cerinţelor comunităţii.  
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ANEXA 15  

 

COMISIA PENTRU URMĂRIREA FRECVENŢEI ELEVILOR 
 

 
Atribuţiile comisiei pentru urmărirea frecvenţei elevilor:  

Art.1. consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice cu mai puţină experienţă în învăţământ sau care au 
cazuri deosebite în clasa pe care o conduc;   
Art.2. organizarea unor acţiuni de prevenire a abandonului şcolar cu ajutorul poliţistului de 
proximitate;   
Art.3. implicarea consilierului de la cabinetul de asistenţă psihologică în stabilirea unor măsuri 
ameliorative;   
Art.4. organizarea unor dezbateri cu familiile din care provin aceşti elevi sau rudele/ persoanele care îi 
au în grijă şi întreţinere, privind obligaţiile pe care revin în calitate de părinţi sau tutori;   
Art.5. discuţii cu elevii în prezenţa profesorului consilier, al consilierului psihopedagogic, al părintelui 
pentru cunoaşterea anturajului şi preocupărilor elevilor atunci când absentează de la şcoală;   
Art.6. aducerea la cunoştinţa Consiliului clasei (sau numai a unor cadre didactice) a unor situaţii de 
elevi cu tendinţe de absenteism sau care înregistrează absenţe nemotivate şi stabilirea unor măsuri 
pentru reintegrarea în colectiv, implicarea în viaţa colectivului, precum şi pentru recuperarea materiei;   
Art.7. verificarea documentelor pentru motivarea absenţelor la ore, orele de educaţie fizică, 
înregistrarea lor la cabinetul medical al şcolii, cu respectarea tuturor recomandărilor Direcţiei de 
sănătate publică privind dreptul medicului de familie sau a celui specialist de a elibera scutire de 
frecvenţă elevilor;   
Art.8. aducerea la cunoştinţa consiliului de administraţie a situaţiilor ce nu pot fi soluţionate de către 
comisie;   
Art.9. solicitarea ajutorului Serviciului Evidenţa populaţiei din cadrul Poliţiei în cazul schimbărilor de 
domiciliu neanunţate, imposibilităţii de a găsi elevul la domiciliu sau lipsei de cooperare a familiei;   
Art.10. prezentarea unor informări/ rapoarte lunare privind situaţia absenţelor, motivarea lor şi situaţia 
şcolară a elevilor care înregistrează absenţe şi acţiunile întreprinse de comisie.   

 

ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU MONITORIZAREA NOTĂRII ELEVILOR: 

  
Art.11. obligaţia de a sesiza responsabilul comisiei metodice de specialitate/ directorul, în cazul unor 
abateri de la:   

a. ritmicitatea notării;  

b. folosirea tuturor instrumentelor de evaluare;  
c. comunicarea, trecerea în catalog şi carnetul de elev şi comentarea notelor cu elevii şi 

părinţii;   
d. numărul de note acordat fiecărui elev;  

e. constituirea legală a mediei semestriale şi a celei anuale.  

Art.12. verificarea existenţei documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică;   
Art.13. verificarea recomandărilor privind evaluarea cunoştinţelor elevilor şi notarea făcute de către 
SNEE (şi în cazul unor nemulţumiri exprimate de elevi sau părinţi);   
Art.14. verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrări scrise (teze) şi a notelor 
trecute în catalog;   
Art.15. întocmirea şi prezentarea unor informări lunare;   
Art.16. verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau abandon şcolar 
în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, în şedinţe ale consiliului 
profesoral;   
Art.17. verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier şi 
prezentarea unei informări scrise, la sfârşitul anului şcolar.  
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ANEXA 16 

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ELEVI 
 
 

Atribuţiile comisiei de disciplină elevi: 

Art.1. 
 

1. realizarea unei baze de date cu elevii problemă;  
 

2. monitorizarea, împreună cu comisia diriginţilor şi consiliul clasei a evoluţiei 

comportamentale şi a atitudinii elevilor problemă;  
 

3. implicarea consilierului de la cabinetul de asistenţă psihologică în stabilirea unor măsuri 

ameliorative;  
 

4. popularizarea prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine interioară privind sancţiunile 

disciplinare şi îndatoririle elevilor;  
 

5. monitorizarea periodică a comportamentului elevilor în spaţiul şcolar;  
 

6. relaţionarea cu conducerea unităţii şcolare şi Poliţia de proximitate în vederea prevenirii 

unor eventuale abateri disciplinare sau comportamente deviante.  

 
 
 

 



REGULAMENT INTERN 

 

46 
 

 
 
 
ANEXA 17 
 

 

COMISIA DE PROGRAME DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 
 

În vederea creşterii calităţii actului didactic, a optimizării ofertei educaţionale şi a implicit a 
creşterii prestigiului şcolii comisia de programe de dezvoltare profesională şi parteneriate educaţionale 
va urmări:  

Art.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;   
Art.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;   
Art.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;   
Art.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;   
Art.5.popularizarea unor sesiuni de comunicări organizate de către universităţi pentru 
participarea şi prezentarea experienţei didactice din învăţământul preuniversitar;   
Art.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;   
Art.7. participarea unui grup de cadre didactice din şcoală la un anumit curs de formare 

continuă;   
Art.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;   
Art.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;   
Art.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;   
Art.11.organizarea unor expoziţii de carte şcolară pentru elevi;   
Art.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.  
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ANEXA 18 

 

COMISIA DE CONSILIERE PENTRU CARIERĂ 

 
Atribuţiile comisiei de consiliere pentru carieră: 

 
Art.1.realizarea unor activităţi de cunoaştere a calităţilor şi aptitudinilor cu preponderenţă 

pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a;  
 

Art.2.realizarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi 

interrelaţionare între elevi-elevi, elevi-părinţi, elevi-cadre didactice;  
 

Art.3.organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai unor universităţi de tradiţie din ţară şi cu 

personalităţi marcante din diverse domenii de activitate în vederea ajutării elevilor în 

selectarea celor mai bune oferte educaţionale universitare şi în alegerea viitoarei meserii;  
 

Art.4.stabilirea şi aplicarea strategie de dezvoltare a carierei pentru elevii de liceu;  
 

Art.5.realizarea de studii de oferte pe piaţa muncii;  
 

Art.6.achiziţionarea şi utilizarea unor platforme profesionale privind consilierea şcolară şi 

profesională dar şi consilierea pentru dezvoltarea carierei;  
 

Art.7.realizarea de activităţi comune cu comisia diriginţilor, comisia de monitorizarea 

parteneriatului cu părinţii şi comisia de organizare a activităţii educative şi extraşcolare în 

vederea dezvoltării armonioase şi eficiente a elevilor pentru viaţa profesională;  
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ANEXA 19 

 

COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 
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.  

 
 
 
 
 

COMISIA TEHNICĂ PSI 

 
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.  
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ANEXA 21 
 
 
 

COMISIA DE ÎNCADRARE-RETRIBUIRE 

 
Atribuţiile comisiei de încadrare-retribuire: 

 
1. respectarea legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi metodologiile 

specifice privind încadrarea şi retribuirea personalului didactic de predare şi a personalului 

didactic auxiliar;  
 

2. respectarea codului muncii şi contractul colectiv de muncă la nivel de ramură pentru 

încadrarea şi retribuirea personalului nedidactic;  
 

3. realizarea fişei postului pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul 

nedidactic;  
 

4. colaborarea cu consiliul de administraţie în vederea recompensării celor implicaţi în 

proiecte de atragere a unor resurse extrabugetare precum şi în obţinerea unor rezultate 

şcolare excepţionale;  
 

5. realizarea statului de funcţii;  
 

6. realizarea schemei de încadrare pentru personalul didactic de predare şi aprobata de 

Inspectoratul şcolar judeţean;  
 

7. organizarea de activităţi de recrutare şi selecţie a resursei umane: organizarea şi 

desfăşurarea de concursuri/ interviuri/ probe practice pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic;  
 

8. integrarea şi utilizarea resursei umane: - stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor din fişa postului 

pentru fiecare categorie de personal;  
 

9. identificarea nevoilor de formare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi 

propuneri către consiliul de administraţie pentru realizarea unor activităţi de formare 

identificate;  
 

10. gestionarea corectă a unor situaţii de încadrare ce apar în perioada semestrelor (concedii 

medicale, concedii creştere copil, transferări în alte domenii de activitate, demisii etc.);  
 

11. colaborarea cu serviciul contabilitate în vederea întocmirii corecte a bugetului de venituri şi 

cheltuieli.  
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ANEXA 21 
 
 
 

OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE VIZATE ÎN PLANUL DE ACŢIUNE 

AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

 
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) Plasarea învăţării ca proces în centrul demersului  didactic (deplasarea accentului de la  

„ce ştie” elevul la ”ce ştie să facă” elevul)   
b) Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea 

competenţelor proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor activ-
participative   

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)   

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

e) Posibilitatea realizării unor trasee şcolare individualizate, motivate 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:   

a) Creşterea veniturilor proprii prin închirierea de săli, a sălii de sport, etc.   
b) Creşterea veniturilor proprii prin închirierea unor spatii din curtea scolii;    
c) Obţinerea de venituri din activităţi de formare/recalificare in 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) Refacerea gardului ce împrejmuieşte unitatea şcolară prin fonduri de la bugetul local;   
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) Dotarea laboratoarelor cu material didactic interactiv prin venituri proprii si proiecte 

europene;   
h) Modernizarea bibliotecii si anexarea unui centru de documentare si informare prin 

venituri obţinute din derularea unor proiecte europene;   
i) 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:   

a) 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.   

b) Proiectele curriculare ale şcolii trebuie să realizeze integrarea optimă a tinerilor în 
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societatea adulţilor.  
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c) Şcoala să sprijine autoritatea locală 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, a intereselor elevilor şi părinţilor, a specificului 
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 si 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) Informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiţiilor şi al culturii locale si 
europene.   

b) Organizarea de activităţii, respectând organigrama şi redistribuirea atribuţiilor pe 
fiecare cadru didactic, în scopul eficientizării întregii activităţi.   

c) Îmbunătăţirea stilului de comunicare profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev.   
d) Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu 

recunoaştere profesionala si formarea continua a acestuia pentru racordarea la un 
învăţământ european.(Programul de dezvoltare al resurselor umane - Subprogramul de 
formare a corpului profesoral şi personalului auxiliar).   

e) Vom acţiona pentru optimizarea managementului la nivelul şcolii, pentru trecerea de la 
managementul cantităţii la cel al calităţii, prin racordarea activa si responsabila a tuturor 
profesorilor, comisiilor metodice la ţintele strategice propuse;  

f) Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă.   
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)   

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.   
Eliminarea din sistem a conflictelor, a factorilor de tensiune şi promovarea muncii în 

echipă.  
j) Accentuarea colaborării cu mass-media locală în vederea popularizării experienţelor 

pozitive şi constructive.   
5. Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea si 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.   
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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.   

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.  
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ANEXA 22 

SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII 

 

Art. 1. Accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta unităţii se face numai prin locurile 
special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si ieşirea 
din unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, 
pompierilor, politiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum si al celor care asigura 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. 2. Accesul elevilor aparţinând unităţii este permis în baza ecusonului, cu fotografie, sau, 
după caz, a carnetului de elev emis de de conducerea şcolii.  

Art. 3. Accesul părinţilor este permis in baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se 
eliberează la punctul de control, unde se va află şi registrul cu numele, prenumele, seria şi numărul 
actului de identitate al tuturor părinţilor elevilor din unitatea şcolara.  

Art. 4. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de 
învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru 
invitaţi/vizitatori se păstrează si se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după 
efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care 
asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere, pe 
perioada rămânerii în unitatea şcolară si restituirii acestuia la punctul de control, în momentul părăsirii 
unităţii. 
 

Art. 5. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine 
unităţilor de învăţământ preuniversitar care intra in incinta acestora si de a consemna, in registrul ce se 
păstrează permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea si scopul vizitei.  

Art. 6. Este interzis accesul in instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 
sau a celor turbulente, precum si a 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 si cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată 
comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 
 

Art. 7. 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. 8. In situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, 
educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfăşura in incinta unităţilor scolare, conducerea unităţii 
va 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. 9. Programul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cel de audienţe se stabileşte 
semestrial de conducerea unităţilor şi se afişează la punctul de control.  

Art. 10. Elevii nu pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului 
şcolar.  

Art. 11. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia de 
către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza 
contra incendiilor şi siguranţei imobilului.  

Art. 12. 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. 
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ANEXA 23 

 
ATRIBUŢIILE ŞEFULUI ARIEI CURRICULARE/COMISIEI METODICE 

 
- realizează diagnoza activităţii specifice pe anul şcolar anterior;  

 
- stabileşte obiectivele prioritare pentru perioada următoare (plan de activităţi)  

 
- întocmeşte programul de activităţi în funcţie de obiectivele proiectate;  

 
- stabileşte responsabilităţi şi modalităţi concrete de realizare şi de evaluare;  

 
- avizează planurile calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare;  

 
- monitorizează activitatea stagiarilor ;  

 
- coordonează pregătirea pentru concursuri şi examene naţionale ;  

 
- acordă consultanţă la întocmirea programelor opţionale;  

 
- selectează grupuri ţintă pentru diferite tipuri de formări;  

 
- coordonează confecţionarea şi procurarea mijloacelor didactice;  

 
- urmăreşte realizarea interasistenţelor.  
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ANEXA 24 

 

 

COMPLETĂRI LA REGULAMENTUL INTERN 

 

Art. 1  Se interzice cu desăvârșire introducerea și consumul băuturilor alcoolice sau a substanțelor 

stupefiante, precum și prezentarea la orele de curs sub influența acestora. În caz contrar, în funcție de 

gravitatea faptelor comise se vor aploca sancțiuni disciplinare până la scăderea notei la purtare la 4 

(patru) sau chiar  exmatricularea/transferul elevilor. 

Art. 2  

1) Se interzice cu desăvârșire introducerea și consumul băuturilor alcoolice sau a substanțelor 

stupefiante, precum și prezentarea la program sub influența acestora a personalului angajat al unității 

școlare.  

2) Verificarea gradului de alcolemie se va efectua cu ajutorul unui etilotest/alcooltest/fiole alcooltest 

de către o comisie formată din responsabil SSM, responsabil resurse umane și/sau reprezentant al 

conducerii unității școlare. (director/director adjunct). 

3) Verificarea personalului angajat al unității școlare se poate face fără o sesizare în prealabil și fără ca 

persoana verificată să se simtă lezată și să considere un afront la propria persoană. Gravitatea faptei 

comise va fi stabilită și sancționată de către comisia de cercetare disciplinară din școală. 

Art. 3 Verificarea prezenței elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar și nedidactic la 

programul de lucru/ore se face de către director/director adjunct. Încălcarea acestui articol de către 

personalul angajat al unității școlare se consideră abatere disciplinară. 

Art. 4  Se interzice cu desăvârșire acțiunea de fotografiere și înregistrare a activităților desfășurate în 

unitatea de învățământ atât de către elevi, părinții acestora cât și de angajații   instituției, fără acordul 

scris al persoanei implicate. 

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează astfel: 

Elevi: mutare disciplinară/transfer la altă unitate școlară/exmatriculare 

Personalul angajat: se aplică prevederile Legii 287/2009 privind Noul cod civil. 

Art. 5  

1) Se interzice complet fumatul în unitatea de învățământ. Nerespectarea acestei prevederi se consideră 

abatere disciplinară gravă. Persoanele responsabile prentru respectarea acestor prevederi sunt: 

 Director, director adjunct; 

 Cadre didactice-diriginți; 

 Cadrele didacticr care efectuează serviciu  pe școală; 

 Administratorul unității pentru personalul nedidactic. 

 

Cadrele didactice au obligația de a efectua zilnic controlul în curtea unității școlare împreună cu 

agentul de pază.  

2) Sesizările privind nerespectarea acestor prevederi se vor face în scris către conducerea unității de 

învățământ. 
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3) Responsabili cu marcarea spațiilor cu indicatoare gen ,,Fumatul interzis”  și folosirea simbolului 

internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală, sunt administratorul unității și cadrele 

didactice de serviciu. 

4) De sala de sport răspunde în totalitate de respectarea acestor prevederi răspunde domnul profesor 

Carastoian Laurențiu.  

Art. 6 

1)Este interzis utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs. La începutul fiecărei ore, telefoanele 

elevilor vor fi închise/silențios și se vor depune cu etichetă pe catedra cadrului didactic.  

Neîndeplinirea acestei prevederi se consideră abatere disciplinară și se sancționează cu până la 

exmatriculare/transfer disciplinar.  

2) La orele de instruire practică efectuate la agentul economic, elevii vor respecta prevederile 

regulamentului intern al societății. 

 


