
 
 



REGULAMENTUL INTERN 

AL COLEGIULUI TEHNIC “HARALAMB VASILIU” PODU ILOAIEI 

 

 

 

        1. Colegiul Tehnic “Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei este o unitate şcolară, care are ca obiect 

principal de activitate şcolarizarea elevilor care au domiciliul în aria sa de cuprindere. 

       2. Sediul unităţii este în localitatea Podu Iloaiei, Şoseaua Naţională, nr. 88, judeţul Iaşi. 

       3. Colegiul Tehnic “Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei este organizat şi funcţionează potrivit 

organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie şi Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare din data 01.09.2022 

 

        4. În contextul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de 

funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, 

de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării 

corespunzătoare a patrimoniului unităţii. 

 

5. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară este de a compatibiliza Regulamentul 

cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu prevederile specifice, 

valorile promovate și tradiția Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei. 

 

6. Codul de conduită etică este aplicabil tuturor persoanelor care, în conformitate cu prevederile 

„Statutului personalului didactic” din Legea educației naționale nr. 1/2011, îndeplinesc funcția de 

personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum și funcții 

de conducere, de îndrumare și control în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar, în 

inspectoratele școlare și casele corpului didactic. 

 

7. Codul de conduită etică funcționează atât ca un contract moral între părinți/tutori legali, elevi, 

comunitatea locală și diferitele categorii de personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

responsabile cu instruirea și educația, cât și ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile 

să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea 

educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli 

corecte. 

8. Respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară și a Codului de conduită etică 

reprezintă o garanție a creșterii calității activității instructiv-educative și prestigiului Colegiului Tehnic 

„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei. 

  

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Regulamentul de ordine interioară este elaborat pe baza Legii educației naționale nr. 1/2011, 

actelor normative subsecvente LEN publicate în Monitorul Oficial, a Regulamentului cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 

04.07.2022, a Contractului colectiv de muncă unic la nivel de grup de unități de învățământ 

preuniversitar, în temeiul art. 241 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările  și completările 

ulterioare, ce cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții: 

a) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, în cadrul unităţii; 

b) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii; 

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului și ale salariaților; 

d) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 



e) regulile concrete privind disciplina muncii în unitate; 

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

g) regulile referitoare la procedura disciplinară; 

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. 

Art. 2. (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor unităţii indiferent dacă relaţiile lor de 

muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale 

de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau 

cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, în cazul muncii prin agent de muncă 

temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii. 

          (2) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte unităţi 

care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul unităţii, precum şi studenţilor care îşi desfăşoară 

practica în cadrul acesteia, elevilor care învață în unitate. 

(3) Acest regulament va fi respectat de întregul personal al unității de învățământ (didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic), de elevi și părinți. 

Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al unităţii, 

precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii. 

Art. 4.(1) Relaţiile de muncă din cadrul unităţii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de 

tratament faţă de toţi salariaţii. 

            (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 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) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau 

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin.(2), care au ca scop sau 

ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 

prevăzute de legislaţia muncii. 

            (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 

decât cele prevăzute la alin.(2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

 Art. 5 (1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii 

pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

            (2) Tuturor salariaţilor  care prestează o muncă li se recunoaşte 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 nelegale. 

Art.6. Prin aplicarea prezentului regulament, angajații unității au obligația să dovedească 

profesionalism, cinste, ordine și disciplină, să-și asigure exercitarea corecta a atribuțiilor stabilite în 

concordanță cu Regulamentul de organizare și funcționare, cu fișa postului și cu contractul colectiv de 

muncă. 

 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

  

Art.7. Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei școlarizează elevi în următoarele forme de 

învățământ: 

a) învățământ liceal tehnologic – cursuri de zi; 

b) școală profesională de 3 ani – cursuri de zi. 

Art. 8. Programul de funcționare a cursurilor este după cum urmează: 

(1) Cursurile de zi se desfășoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de regulă în intervalul 

8:00 –15:00. Ora de curs are durata de 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute. 



(2) În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații  excepționale, pe 

o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată,  la propunerea motivată 

a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de  învățământ, cu informarea 

inspectoratului școlar. 

Art. 9. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii numită prin 

decizia directorului la începutul anului școlar. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl aprobă 

prin semnătură și aplicarea ștampilei și stabilește persoana care răspunde de arhivarea acestuia. 

(1) Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare formă de 

învățământ și specializare. 

(2) La începutul anului școlar se va stabili un grafic privind derularea stagiilor de instruire 

practică în funcție de care vor fi realizate versiunile de orar pe parcursul anului. 

(3) La modificarea orarului, noua versiune se va afișa pe site-ul școlii și la panoul pentru elevi, 

cel mai târziu sâmbătă în săptămâna anterioară modificării. 

Art. 10. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar și nedidactic: 

(1) Personalul didactic auxiliar își desfășoară de regulă programul între orele 7.45 – 15.45. 

Pentru bibliotecar se va stabili cel puțin o zi pe săptămână cu program după amiază, astfel încât să fie 

asigurat accesul la bibliotecă pentru toți elevii. Pedagogul și supraveghetorul de noapte își desfășoară 

programul astfel încât sa asigure supravegherea activității elevilor internați în căminul colegiului de la 

ora 14 la ora 8 dimineața, orele suplimentare se recuperează în timpul vacanțelor, iar orele de noapte 

vor fi remunerate cu un spor de 25% la salarul de bază. 

(2) Serviciul Secretariat și Contabilitate își desfășoară „programul cu publicul și cu elevii” 

zilnic în pauzele dintre ore și în intervalul orar 14:00 – 15:45. 

(3) Personalul de pază, de la centrala termică, cantină, de îngrijire și întreținere, muncitorilor 

necalificați lucrează conform graficului stabilit de Adminstratorul de patrimoniu în funcție de 

activitățile desfășurate si este avizat de directorul unității. Orele suplimentare vor fi recompensate prin 

zile libere pe o perioadă de referință de 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni. 

 (4) Fiecare angajat este obligat să-și cunoască atribuțiile ce îi revin ca salariat în învățământ în 

conformitate cu fișa postului, procedurile de activitate și legislația în vigoare. 

Art. 11. Accesul și circulația elevilor, personalului și a altor persoane în interiorul școlii în timpul 

programului de școală este reglementată prin proceduri. 

Art. 12. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic este obligat să respecte programul de lucru 

stabilit prin fișa postului. 

(1) Absentarea/învoirea de la program a personalului școlii pentru rezolvarea unor probleme de 

ordin personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unității (cadrele didactice și auxiliare) 

sau serviciului administrativ (personal nedidactic), în conformitate cu legislația în vigoare. 

(2) Cererile scrise adresate conducerii școlii pentru zile libere, se depun la secretariat de regulă 

cu cel puțin 24 de ore înainte de data învoirii și sunt însoțite obligatoriu de graficul de recuperare propus 

de angajat (cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic). 

(3) Pentru rezolvarea unor probleme personale se pot acorda cel mult 2 zile libere pentru 

evenimente neprevăzute și cel mult 3 zile pentru învoire colegială, într-un an școlar pentru 

personalul didactic, respectiv într-un an calendaristic pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

(4) În caz de boală, angajatul va anunța telefonic lipsa de la program, imediat ce constată 

imposibilitatea prezentării la școală și va prezenta la serviciul secretariat certificatului medical, până 

cel mai târziu in ultima zi a lunii  în care a fost acordat concediul. 

(5) Pentru profesorii care activează în mai multe unități școlare prezentarea concediului medical 

este obligatorie în fiecare dintre aceste școli. Originalul acestuia se depune în școala la care are 

încadrarea de bază iar pentru celelalte va depune copia. 

(6) Recuperarea orelor neefectuate se va înregistra în condica de prezență, precizându-se clar 

activitatea ce se recuperează și din ce dată. 

Art. 13. Prezența în școală, în afara orelor de program școlar a oricărei persoane, chiar dacă este salariat 

al școlii, se va consemna în Registrul de poartă. 



 

 

MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Art. 14. (1) (1) Conducerea Colegiul tehnic „Haralamb Vasiliu‟ este asigurată de consiliul de 

administraţie, de director şi de directorul adjunct.  

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu 

consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale               

  

Art. 17. (1) Consiliul de administrație se constitue în conformitate cu prevederile Legii 

educației naționale nr. 1/2011 și a OME nr. 5154 din 30 august 2021. 

(2) Consiliul de administrație este format din 11 membri cu drept de vot, fiind format din 4 

cadrele didactice, doi reprezentanți al consiliului local, un reprezentant al primarului, un părinte, un 

elev care a împlinit vârsta de 18 ani, 2 reprezentanți M.A.D.R. 

 (3) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observator,  

reprezentanții organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ 

Art. 18. Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca  

membri reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu  excepția 

situației în care consiliul reprezentativ al părinților nu poate desemna alți reprezentanți. 

Art. 19.  (1) Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație. 

  (2) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii: 

 a) conduce şedinţele consiliului de administraţie; 

 b) coordonează elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie şi le supune spre aprobare membrilor consiliului de administraţie la începutul fiecărui an 

şcolar; 

 c) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie; 

 d) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie; 

 e) desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului 

didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul 

persoanei desemnate;  

f) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor 

necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării 

hotărârilor adoptate, în condiţiile legii; 

 g) răspunde de elaborarea şi gestionarea documentelor consiliului de administraţie. 

(3) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, 

de către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie.  

(4) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii: 

       a) asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele prevăzute de metodologie, a 

membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor; 

       b) constituie, înregistrează, leagă şi numerotează registrul de procese-verbale al consiliului 

de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie; 

      c) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei în registrul de procese-verbale al 

consiliului de administraţie; 

     d) redactează hotărârile consiliului de administraţie, pe baza procesului-verbal al şedinţei, şi 

le prezintă preşedintelui, care le semnează; afişează hotărârile adoptate de către consiliul de 

administraţie, în loc vizibil la sediul unităţii de învăţământ şi pe pagina web a acesteia; în situaţia în 

care hotărârile conţin informaţii cu privire la datele cu caracter personal, acestea se anonimizează;  

  e) transmite, la cerere, membrilor consiliului de administraţie, observatorilor şi invitaţilor, în 

copie, hotărârea consiliului de administraţie, procesul-verbal al şedinţei şi, după caz, anexele acestuia, 

cu anonimizarea datelor cu caracter personal; 

 f) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie. 



Art. 20.  

(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri. 

 (2) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații  

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura online/hibrid, prin mijloace  

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.  

Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de desfăşurare a şedinţelor 

consiliului de administraţie: fizic, on-line sau hibrid. Faptul că suntem o unitate școlară cu profil 

preponderent agricol constituie o situație excepțională (în componența consiliului de administrație intră 

și doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care nu pot fi prezenți fizic la 

toate întrunirile datorită specificului activității de bază), drept pentru care ședințele se vor ține în format 

hibrid. 

Art. 21. (1) Documentele consiliului de administraţie sunt:  
a) graficul şi tematica şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie, hotărârea privind atribuţiile 

membrilor în cadrul consiliului de administraţie şi procedurile consiliului de administraţie;  

b) convocatoarele consiliului de administraţie/dovezi ale convocării prin mijloace electronice; c) 

registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie; 

d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 

solicitări, memorii, sesizări etc.); 

 e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie; 

 f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor 

consiliului de administraţie. 

(2) În procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie, secretarul consiliului de 

administraţie consemnează: 

 a) prezenţa membrilor consiliului de administraţie la şedinţe; 

 b) prezentarea ordinii de zi a şedinţelor, de către preşedintele consiliului de administraţie, respectiv 

aprobarea ordinii de zi de către membrii consiliului de administraţie; 

 c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea numărului de voturi 

"pentru", numărului de voturi "împotrivă" şi a numărului de abţineri, precum şi numele membrilor 

consiliului de administraţie care votează "împotrivă" sau se abţin; 

 d) intervenţiile pe care le au membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii, în timpul 

şedinţei respective. 

(3) Numele şi semnăturile olografe ale participanţilor la şedinţe sunt consemnate la sfârşitul procesului-

verbal al fiecărei şedinţe; preşedintele consiliului de administraţie semnează, după membri, pentru 

certificarea celor consemnate în procesele-verbale. 

 (4) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor 

consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente 

oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a 

registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a 

registrului. 

 (5) Registrele şi dosarul cu anexele proceselor-verbale se păstrează în biroul directorului, într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului 

de administraţie. 

 (6) Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale: 

 1.a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;  

2.b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

 3.c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru; 

 4.d) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii 

de învăţământ, având componenţa prevăzută de legislaţie în vigoare;  

5.e) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 

cu respectarea prevederilor legale; 



 6.f) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;  

7.g) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;  

8.h) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa cadru a postului de director adjunct şi o 

propune inspectoratului şcolar; 

 9.i) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional-tip, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ 

şi ale părinţilor sau reprezentanţilor legali, în momentul înscrierii a elevilor în registrul matricol unic; 

 10.j) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic; 

 11.k) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unităţii;  

12.l) 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 câte ori apar 

modificări; 

 13.m) dispune punerea în aplicare a hotărârilor luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte, 

dacă este cazul; 

 14.n) aprobă raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;  

15.o) validează raportul anual de activitate întocmit de director pe baza rapoartelor comisiilor şi 

compartimentelor din unitatea de învăţământ şi raportul anual de evaluare internă (RAEI); 16.p) aprobă 

comisia de elaborare a proiectului Planului de acţiune a şcolii, coordonată de director, precum şi 

comisiile de revizuire ale acestuia; aprobă Planul de acţiune a şcolii şi modificările ulterioare ale 

acestuia, precum şi planul managerial al directorului şi al directorului adjunct; 

 17.q) 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 muncă aplicabile; 

 18.r) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat şi ale 

numărului de posturi aprobate;  

19.s) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, 

de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

 20.t) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte 

utilizarea acestora în concordanţă cu Planul de acţiune a şcolii şi planul managerial pentru anul în curs; 

resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, 

activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în 

totalitate la dispoziţia acesteia; 

 21.u) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

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

destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 22.v) avizează planurile de 

investiţii; 

 23.w) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel 

postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare; 

 24.x) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;  

25.y) 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; 

 26.aa) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea de 

învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acesta; 

 27.bb) aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

 28.cc) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, 

a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ; 



 29.dd) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formaţiunilor de studiu din unitatea de 

învăţământ; 

 30.ee) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în 

vigoare; 

 31.ff) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

 32.gg) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic avizează programele şcolare pentru 

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

practice cu operatorii economici; 

 33.hh) aprobă orarul desfăşurării cursurilor din unitatea de învăţământ; 

 34.ii) aprobă, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 

la cererea directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni 

de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, cu informarea inspectorului şcolar general; 

 35.jj) aprobă în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 

pe o perioadă determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor de curs şi a pauzelor, 

cu informarea inspectoratului şcolar; 

 36.kk) stabileşte şi aprobă măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi 

alternative, inclusiv modalităţi care vizează activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 

internetului, pentru toţi elevii unităţii de învăţământ;  

37.ll) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

38.mm) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor din unitatea de învăţământ; 

 39.nn) stabileşte procedura de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unitatea de învăţământ;  

40.oo) sesizează, în scris, primăria din localitatea de domiciliu a elevului, cu privire la cazurile în care 

părintele sau reprezentantul legal nu asigură şcolarizarea elevului minor în perioada învăţământului 

obligatoriu şi nu ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor; 

 41.pp) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de 

învăţământ, calendarul de desfăşurare, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul 

profesoral; 

 42.rr) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 

 43.ss) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, 

control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ; 

 44.tt) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice; 

 45.uu) aprobă componenţa comisiilor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, 

precum şi datele şi modalităţile de desfăşurare a examenelor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere 

a situaţiei şcolare, respectiv a examenelor de atestare profesională și admitere în liceu și școală 

profesională; 

 46.vv) aprobă repartizarea personalului didactic de predare ca diriginţi la clase, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

 47.ww) aprobă criteriile specifice de selecţie a coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare şi aprobă numirea acestuia după consultarea de către director a consiliului 

profesoral; 

 48.xx) aprobă organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de 

predare, didactice auxiliare şi nedidactice şi validează rezultatele concursurilor, conform legislaţiei în 

vigoare; 

 49.zz) aprobă comisia de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi realizează anual evaluarea 

activităţii personalului, conform prevederilor legale; 

 50.aaa) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală pentru întreg 

personalul angajat, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, solicitarea unui nou 

examen medical complet, care se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; hotărârea 

consiliului de administraţie nu este publică până la obţinerea rezultatului examenului medical; 



 51.bbb) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute 

de Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de ministru; 

 52.ccc) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului 

din unitate; 

 53.ddd) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ de stat, numit în funcţie ca 

urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie, sau la propunerea 

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului 

şcolar; 

  54.eee) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă, şi revizuirile acesteia, după caz;  

 55.fff) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor 

unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de 

interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de 

învăţământ şi al examenelor naţionale; 

 56.ggg) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea concediilor de odihnă, precum şi efectuarea 

concediilor fără plată şi a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor legale în vigoare, 

contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern; 

 59.hhh) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

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

 60.iii) sancţionează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

 61.jjj) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

 62.kkk) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaţilor unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral; 

64. mmm) administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

(7) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte şi orice alte atribuţii stabilite prin 

acte normative, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile, 

inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă determinată, în situaţii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, 

calamităţi, alte situaţii excepţionale.  

 Art. 22. (1) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre 

membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(2) 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 cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea 

prevederilor anexei la prezenta metodologie. 

 (3) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform 

alin. (2), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din 

membrii consiliului de administraţie, cu respectarea anexei la prezenta metodologie, iar hotărârile 

consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din cei prezenţi. 

 (4) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu majoritatea 

din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. 

 (5) 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.  

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

(7) 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. 

Art. 23. Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu majoritatea din 

totalul membrilor consiliului de administrație (conform art. 96 din Legea nr. 1/2011). 



Art. 24  

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate  cu 

legislația în vigoare. În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:  

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă  a 

acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educațională;  

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel  

național și local;  

e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare  funcționării 

unității de învățământ;  

f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;  

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a  elevilor;  

h) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul  este 

prezentat în fața consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în fața comitetului  reprezentativ 

al părinților și a conducerii asociației de părinți, acolo unde există; raportul este  adus la cunoștința 

autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean  și postat pe site-ul unității 

de învățământ, în măsura în care există, în termen de maximum 30  de zile de la data începerii anului 

școlar.  

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:  

a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de  execuție 

bugetară;  

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;  

c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.  

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:  

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;  

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor  pe post 

și angajarea personalului;  

e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din  

învățământul preuniversitar, precum și prevederile altor acte normative, elaborate de minister.  

(4) Alte atribuții ale directorului sunt:  

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat  de 

consiliul de administrație;  

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și  o 

propune spre aprobare consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ  

preuniversitar care școlarizează elevi exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere  

majoritară a învățământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu  obligativitatea 

consultării, în prealabil, a reprezentanților operatorilor economici implicați în  instruirea practică și 

pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă;  

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de  indicatori 

pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de  introducerea datelor în 

Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);  

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și  regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ;  

e) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului  de 

administrație;  

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de  

personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;  



g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de  

administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe  

educative școlare și extrașcolare;  

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului  didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile  în care acesta 

este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de constituire a comisiilor  din 

cadrul unității de învățământ;  

j) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl  propune 

spre aprobare consiliului de administrație;  

k) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative  al 

unității de învățământ; 

l) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a  regulamentelor de 

funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural artistice ale elevilor din 

unitatea de învățământ;  

m) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control  și 

evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre  aprobare 

consiliului de administrație;  

n) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de  învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;  

o) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea  procesului 

instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități  educative 

extracurriculare și extrașcolare;  

p) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;  

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora  în 

colectivul unității de învățământ;  

s) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului  didactic și 

ale salariaților de la programul de lucru;  

ș) își asumă, alături de consiliul de administrație, rezultatele unității de învățământ; t) numește 

și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ; ț) răspunde de arhivarea 

documentelor unității de învățământ;  

u) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și  gestionarea 

actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,  completarea, 

modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;  

v) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia,  

inclusiv al reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare  și 

funcționare al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și  control 

asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de  monitorizare și 

evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de  învățământ;  

z) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație;  

y) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul  unor 

formațiuni de studiu - grupe/clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective,  cum ar fi 

epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale;  

w) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la  nivelul 

unității de învățământ și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice,  modalitatea de 

valorificare a acestora.  

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții precizate explicit în fișa postului, stabilite de  către 

consiliul de administrație, potrivit legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile  legale în vigoare 

și contractele colective de muncă aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții  organizațiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar  care au membri în 



unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din  unitatea de învățământ, în 

conformitate cu prevederile legale.  

(7) Pentru perioada în care directorul nu își poate exercita atribuțiile (concediu de  odihnă, 

delegații și altele asemenea), acesta are obligația de a delega, prin decizie, atribuțiile  către directorul 

adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un alt  cadru didactic titular, de 

regulă membru al consiliului de administrație.  

(8) Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul  nu poate 

delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a  atribuțiilor către 

directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct,  către un cadru didactic 

membru al consiliului de administrație. Decizia va conține și un  supleant, cadru didactic titular. 

Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară  și se sancționează conform legii.  

 (9) În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile  art. 

19, directorul emite decizii și note de serviciu.  

(10) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de  legislația 

în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare și funcționare a  unității de învățământ, 

de regulamentul intern și de contractele colective de muncă aplicabile.  

(11) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul  școlar 

general.  

(12) Rechemarea din concediul de odihnă a directorilor din unitățile de învățământ  

preuniversitar se face în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența  acestora 

la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor legale de către angajator, și se dispune  prin decizie a 

inspectorului școlar general.  

 (13) Directorul adjunct  își desfășoară activitatea în baza unui contract de management, și 

îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa  postului, anexă la contractul de management, precum și 

atribuțiile delegate de director pe  perioade determinate.  

(14) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa  acestuia.  

(15) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către  directorul 

unității de învățământ.  

(16) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul  unității 

de învățământ sau de către inspectorul școlar general.  

(17) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu  poate 

deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic  la nivel 

local, județean sau național.  

 

Art. 25. Consiliul profesoral (C.P.)  

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de  predare și de 

instruire practică dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral  este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea  directorului sau 

la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și  instruire practică.  

(3) Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are dreptul să  participe la toate 

ședințele consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară  activitatea și are 

obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de  învățământ unde declară, 

în scris, la începutul fiecărui an școlar, că are norma de bază.  Absența nemotivată de la ședințele 

consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde are  norma de bază se consideră abatere  

disciplinară  și se sancționează conform Legii 1/2011. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a consiliului profesoral este de 2/3 din  numărul total 

al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu  norma de bază în 

unitatea de învățământ.  

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din  numărul total 

al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii  pentru personalul 



unității de învățământ, precum și pentru elevi, părinți reprezentanți legali. Modalitatea de vot se 

stabilește la începutul ședinței.  

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, atât componența consiliului  profesoral, cât 

și secretarul acestuia, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a  redacta lizibil și 

inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.  

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica  dezbătută, 

personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ,  reprezentanți 

desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației  publice locale și ai 

operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele  consiliului profesoral pot 

participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la  nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar care au membri în unitate.  

(8) În procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, secretarul acestuia  consemnează:  

a) prezența membrilor consiliului profesoral la ședințe;  

b) prezentarea ordinii de zi a ședințelor de către președintele consiliului profesoral, respectiv aprobarea 

ordinii de zi de către membrii consiliului profesoral;  

c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea  numărului de voturi 

„pentru“, numărului de voturi „împotrivă“ și a numărului de abțineri;  

d) intervențiile pe care le au membrii consiliului profesoral și invitații în timpul ședinței  respective.  

(9) Numele și semnăturile olografe ale participanților la ședințe sunt consemnate la  sfârșitul 

procesului-verbal al fiecărei ședințe; președintele consiliului profesoral semnează, după membri, 

pentru certificarea celor consemnate în procesele-verbale.  

(10) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.  Registrul de 

procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 

unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor  registrului și aplică ștampila 

unității de învățământ.  

(11) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care  conține anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,  memorii, sesizări etc.), 

numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se  păstrează într-un fișet securizat, 

ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de  învățământ.  

(12) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte  situații excepționale, 

ședințele consiliului profesoral se pot desfășura online, prin mijloace  electronice de comunicare, în 

sistem de videoconferință, conform unei proceduri stabilite la  nivelul unității de învățământ.  

 (13) Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele: 

a) analizează, dezbate și validează raportul privind calitatea învățământului din unitatea  de învățământ, 

care se face public;  

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de  administrație;  

c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de  dezvoltare 

instituțională al unității de învățământ;  

d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau  modificări ale 

acestora;  

e) aprobă raportul privind situația școlară anuală prezentată de fiecare profesor-diriginte,  precum și 

situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;  

f) validează/aprobă, după caz, sancțiunile disciplinare aplicate elevilor care săvârșesc  abateri, potrivit 

prevederilor statutului elevului, prezentului regulament și ale regulamentului  de organizare și 

funcționare a unității de învățământ;  

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din  unitatea de 

învățământ, conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7;  

i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune  spre aprobare 

consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ  preuniversitar cu personalitate 

juridică care școlarizează elevi în învățământ profesional și  tehnic cu o pondere majoritară a 



învățământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul  în dezvoltare locală (CDL) și îl 

propune spre aprobare directorului;  

j) avizează proiectul planului de școlarizare;  

k) validează, la începutul anului școlar, fișele de autoevaluare ale personalului didactic  și didactic 

auxiliar din unitatea de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;  

l) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare  profesională ale 

cadrelor didactice; 

m) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de  învățământ;  

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă,  proiecte de 

acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează  activitatea la nivelul 

sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau  de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea procesului educațional din  unitatea de 

învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea și  asigurarea calității, 

în condițiile legii;  

q) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație,  precum și orice 

alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă  aplicabile;  

r) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 

Art. 26. Pentru buna funcționare a procesului instructiv educativ, în anul școlar 2022–2023 se 

constituie comisii: cu caracter permanent; cu caracter temporar; cu caracter ocazional.  

(1) Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) comisia pentru curriculum;  

b) comisia de evaluare și asigurare a calității;  

c) comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

d) comisia pentru controlul managerial intern;  

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și  discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității;  

f) comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.  

(2) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului  școlar, comisiile 

cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale  anului școlar, iar comisiile 

cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune  constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul  unității de învățământ.  

(3) Comisiile cu caracter temporar și ocazional din unitatea de  învățământ sunt.  

 Comisia pentru elaborarea Planului de Acțiune a Școlii (PAS),  

 Comisia pentru întocmirea ROFU si ROI, 

 Comisia pentru proiecte europene, 

 Comisia de evaluare  a personalului didactic, 

 Comisia de mobilitate a personalului didactic, 

 Comisia de încadrare salarizare întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală, 

 Comisia de acordare a burselor şcolare și ajutoare ocazionale Bani de liceu, 

 Comisia pentru burse profesionale, 

 Comisia de acordare a burselor sociale, studiu și merit, 

 Comisia pentru realizarea de reviste și publicații școlare, 

 Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar, 

 Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studiu, 

 Comisia de consiliere, orientare școlară și profesională,  activității extrașcolare, promovarea 

imaginii școlii și relații de parteneriat, 

 Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare, 

 Comisia de cercetare disciplinară, 

 Comisia pentru organizarea examenelor, olimpiadelor și concursurilor școlare, 



 Comisia de adjudecare a ofertelor, 

 Comisia de recepție mijloace fixe și lucrări de investiții, 

 Comisia de recepție a valorilor materiale, 

 Comisia de inventariere și stabilirea produselor alimentare din cantina școlii care urmează a fi 

scăzute din gestiune, 

 Comisia pentru evaluarea bunurilor și serviciilor la data intrării în instituție primite cu titlul 

gratuit, 

 Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, 

 Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate, 

 Comisia tehnică în vederea consumului normat de combustibil, 

 Comisia de gestionare  SIIIR. 

Art. 27. (1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza  deciziei de 

constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute  la art. 67 alin. (2) 

lit. b) și e) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților sau ai  reprezentanților legali, 

nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul  reprezentativ al părinților.  

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de  membrii comisiei 

sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și  funcționare a unității de 

învățământ.  

(3) Unitatea de învățământ își elaborează proceduri privind funcționarea comisiilor în  funcție de 

nevoile proprii.  

 

Art. 28. Atribuțiile comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică sunt  următoarele:  

a) asigură, la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și desfășurarea  activităților din 

domeniul formării în cariera didactică;  

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unității de învățământ;  

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul  didactic și 

validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea  numărului de credite 

profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoașterea și  echivalarea în credite 

profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic  la programe pentru 

dezvoltare profesională continuă și pentru evoluția în cariera didactică;  

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității  procesului de predare-

învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor;  

e) organizează activități pentru dezvoltare profesională continuă - acțiuni specifice  unității de 

învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;  

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor  didactice; 

g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în  sistem blended 

learning/online;  

h) realizează graficul activităților de practică pedagogică și monitorizează activitatea  profesorilor 

mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de aplicație;  

i) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru  cadrele 

didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în  învățământul 

preuniversitar;  

j) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și  evoluția în cariera 

didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ;  

k) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de  organizare și 

funcționare a unității de învățământ.  

 

SECŢIUNEA A II-A 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 

Art. 29. Salariaţii unităţii au următoarele drepturi: 



 la salarizare pentru munca depusă; 

 la repaus zilnic şi săptămânal, precum şi la concediu de odihnă anual; 

 la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament; 

 la sănătate şi securitate în muncă; 

 de acces la formarea profesională; 

 la informare şi consultare; 

 de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor, a mediului de muncă; 

 la protecţie în caz de concediere; 

 la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă; 

 de a se asocia, de a constitui sau adera la un sindicat; 

 alte drepturi prevăzute de lege. 

Art. 30. Salariaţii unităţii au următoarele obligaţii: 

- să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea unităţii; 

- să-şi ducă la îndeplinire, întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care îi revin; 

- să folosească integral şi eficient timpul de lucru; 

- să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului individual de muncă şi 

dispoziţiile regulamentului intern; 

- să dovedească fidelitate faţă de unitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

- să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii, igienico-sanitare şi de prevenire a 

incendiilor; 

- să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare, 

- să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, 

greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi, pentru 

prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii; 

- să protejeze bunurile (maşini, utilaje, instrumente, mobilier ş.a.) pe care le are la dispoziţie 

pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 

- să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se 

stabileşte acest caracter de către conducerea unităţii sau a celor de care iau cunoştinţă în 

exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor; 

- să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea unităţii, cu personalul 

acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să 

manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele; 

- să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă; 

- să nu presteze nici un fel de activitate la o unitate concurentă; 

- alte obligaţii prevăzute de lege. 

 

PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 31. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) activitatea de predare la clasă; 

b) activitatea de pregătire a lecțiilor; 

c) activitatea de perfecționare metodico-științifică; 

d) activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte; 

e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii; 

f) activitatea de dirigenție (după caz); 

g) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginților (după caz); 

h) activități extracurriculare desfășurate cu elevii; 

i) activitatea ca profesor de serviciu. 

Art. 32. Personalul didactic din învățământ are obligația: 



(1) să apere interesele învățământului în general și al școlii în special în orice împrejurare, în 

ceea ce spun și fac; 

(2) să contribuie la menținerea atmosferei de respect reciproc, de considerație pentru toate 

disciplinele, de stimă, de colaborare și sprijin reciproc; 

(3) să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională și 

pedagogică; 

(4) să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie sub nici un pretext 

la intrarea la oră; 

(5) să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră și numai în scopul predării, și educației; 

(6) să nu prelungească ora în detrimentul pauzei; 

(7) să fie consecvent în cerințe; 

(8) să realizeze o evaluare a cunoștințelor, abilităților și competențelor elevilor periodic, ritmic 

și printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate și corectitudine, pentru a oferi elevului 

posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalității acestuia; 

(9) să informeze elevii despre modalitățile și criteriile de evaluare pe care le vor aplica, precum 

și asupra rezultatelor evaluării; 

(10) să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității și cu 

reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 

(11) să participe la cursuri de formare pentru deprinderea de competențe și abilități TIC și de 

predare on line și să asigure o bună desfășurare a orelor efectuate în acest mod, în caz de pandemii sau 

calamități; 

(12) să aibă o ținută morală demnă în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite 

elevilor, un vocabular și o vestimentație decentă, un comportament demn și responsabil; 

(13) să realizeze orele de pregătire pentru examenele naționale și olimpiade precum și cele de 

recuperare (dacă este cazul); 

(14) să fie preocupat de achiziția, pregătirea și întreținerea în bune condiții a materialului 

didactic, mijloacelor audiovizuale, aparatelor și instrumentele de lucru (pentru experiențe, 

demonstrații, lucrări de laborator, lucrări practice etc.); 

(15) să participe la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare și a examenelor naționale; 

(16) să participe obligatoriu la toate ședințele și activitățile consiliului profesoral; 

(17) să îndeplinească sarcinile și atribuțiile care îi revin în calitate de profesor de serviciu:  

- Profesorul principal de serviciu în școala execută serviciul și consemnează rezultatele 

îndeplinirii acestuia în caietul de procese verbale. 

-  Profesorul de serviciu are obligația să consemneze evenimentele produse pe parcursul 

programului de serviciu în caietul de procese-verbale. 

- Anunță directorul școlii de eventuala absență neanunțată a unui profesor de la oră și aplică 

măsura cea mai potrivită pentru siguranța elevilor. 

- Controlează punctualitatea prezenței elevilor la cursuri și prin sondaj, ținuta vestimentară 

și ia masuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli. 

- Ia măsurile necesare în cazul apariției unor abateri disciplinare ale elevilor și în cazuri 

grave, anunță conducerea școlii. 

- Urmărește respectarea întocmai a Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. 

- Informează administratorul școlii în cazul apariției unor defecțiuni sau stricăciuni prin 

consemnarea lor în caietul de procese verbale . 

-  Supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare, 

situații anunțate prin semnale sonore  În caz de incendiu, profesorul de serviciu va anunța 

conducerea școlii de eveniment și, împreună cu personalul care este răspunzător de 

evacuarea elevilor, are grijă să-i scoată pe aceștia în curtea școlii.  

-  Supraveghează activitatea în școală prin urmărirea (verificarea) culoarelor, scărilor, 

claselor, grupurilor sanitare, curtea școlii, împreună cu personalul de paza, se asigură că nu 



există clase de elevi fără profesori, semnalează situațiile problemă.  Atenuează conflictele 

și rezolvă problemele. 

- La sfârșitul perioadei de activitate, scrie procesul verbal în registrul cu procese verbale, în 

care consemnează evenimentele petrecute pe timpul serviciului, predă registrul la serviciul 

secretariat împreună cu condica de prezență. 

- profesorii de serviciu secundari au obligația de a monitoriza ordinea și disciplina pe palierul 

unde își desfășoară serviciul, intră ultimul la ore dacă are ore de efectuat. 

- profesorii au obligația sa verifice personal graficul profesorilor de serviciu în școală. În 

cazul imposibilității efectuării serviciului, vor anunța responsabilul de întocmire a 

graficului de serviciu  cu minim 2 zile înainte, pentru a fi posibilă înlocuirea.   

 

(18) să informeze, în regim de urgență, conducerea unității de învățământ și/sau organele de 

poliție/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum 

și asupra prezenței nejustificate a unor persoane în incinta școlii sau în imediata apropiere a acesteia. 

În cazul unor incidente grave sau al unor situații care pot conduce la acte grave de violență sau la 

incidente care pot pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate 

directorul școlii și/sau organele de poliție/jandarmerie; 

(19) să asigure suplinirea orelor colegilor absenți, conform orarului de suplinire întocmit de 

direcțiune; 

(20) să participe la activitățile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului clasei, 

precum și la activitățile convocate de director; 

(21) ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a catalogului clasei 

pe care o conduce, care îl va verifica periodic iar la sfârșitul anului școlar îl va preda spre verificare 

directorului/directorului adjunct; 

(22) să completeze zilnic condica de prezență; 

(23) să respecte cu strictețe regulile de completare a catalogului. 

Art. 33. Cadrele didactice se prezintă la școală cu cel puțin 5 minute înainte de prima oră de curs din 

orarul propriu. 

Art. 34. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfășurarea orelor în condiții 

corespunzătoare, civilizate de ținută, ordine, igienă, securitate și curățenie iar la ieșirea de la oră vor 

supraveghea cu atenție evacuarea sălii în ordine precum și starea de curățenie a acesteia. 

Art. 35. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu acordul 

profesorului și a directorului. 

Art. 36. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, fără un scop educativ 

sau metodic. 

Art. 37. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina muncii în unitate: 

 profesorilor le este interzis să învoiască elevii din timpul programului de școală, indiferent 

de motivul pentru care solicită învoirea; 

 profesorii au obligația să înregistreze absențele elevilor la începutul fiecărei ore; 

 elevii care sosesc după acest moment vor fi consemnați întârziați, la sfârșitul orei; 

 elevii navetiști sunt înregistrați absenți numai la sfârșitul orei; 

 în cazul absenței întregului colectiv de elevi, durata programului cadrului didactic nu se 

modifică, iar neconsemnarea tuturor absențelor în catalog conduce la neplata orei/orelor respective; 

 să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

 să îndeplinească cu responsabilitate și profesionalism sarcinile de serviciu; 

 să utilizeze spațiul și bunurile școlii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu și nu 

pentru lucrări în interes personal; 

 profesorii care vor fi surprinși că nu sunt punctuali cu respectarea duratei orei de curs 

(întârzie nejustificat sau ies de la ore înainte de sonerie) în mod repetat, vor fi atenționați verbal iar 

dacă nu se corectează, după trei atenționări, orele le vor fi anulate în condică, de către director; 

 având în vedere că profesorilor le sunt repartizate săli în orar, aceștia vor respecta 



planificarea orelor conform orarului și vor avea grijă de cheile sălilor în care își vor desfășura orele; 

 pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsați în sălile de clasă nesupravegheați, chiar dacă au 

ore consecutive; 

 de starea dotarea și gradul de confort din sălile de curs, răspunde fiecare profesor diriginte. 

Acolo unde lucrează mai mulți profesori în zile diferite, în aceeași sală, vor lua legătura unii cu alții și 

vor transmite orice neregulă pe care o constată de la o zi la alta; 

 în spiritul principiilor privind protejarea mediului, profesorii sunt obligați să supravegheze 

elevii astfel încât deșeurile să fie adunate în mod disociat, în fiecare sală fiind repartizate 3 coșuri de 

gunoi: unul pentru hârtie, unul pentru plastic și unul pentru resturi vegetale; 

 profesorii vor respecta întocmai regulamentul de completare a catalogului și răspund pentru 

corectitudinea înscrisurilor din catalog, motiv pentru care semnează angajamentul de la sfârșitul 

catalogului, la sfârșitul anului școlar; 

 săptămânal dirigintele motivează absențele elevilor pe baza documentelor prezentate de 

elevi, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră; 

 la sfârșitul fiecărui an școlar, dirigintele numără absențele, calculează și înregistrează în 

catalog media anuală a elevilor și precizează situația lor școlară, conform formularului din catalog; 

 la clasele de școală profesională și liceu dirigintele are obligația de a raporta lunar, la 

secretariat, absențele nemotivate ale elevilor în vederea suspendării bursei profesionale, sau bursei bani 

de liceu după caz; 

 înainte de ziua ședinței consiliului profesoral, pentru note la purtare, dirigintele va convoca 

consiliul profesoral al clasei în vederea stabilirii notelor la purtare și va întocmi procesul verbal pentru 

note la purtare, respectând ROFUIP aprobat prin OME 4183/04.07.2022. 

Art. 38.  Profesorul diriginte 

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul liceal și profesional.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură  formațiune de studiu.  

(3) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în  baza hotărârii 

consiliului de administrație.  

(4) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul  continuității, 

astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.  

(5) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor  care are cel puțin 

o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.  

(6) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului  didactic.  

(7) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de  dezvoltare 

instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl  coordonează. Planificarea se 

avizează de către directorul unității de învățământ.  

(8) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii  și sunt 

desfășurate de profesorul diriginte astfel:  

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;  

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de  consiliere 

și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi,  un interval 

orar în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare  

profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice.  

Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de  

învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.  

(9) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare  profesională 

pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:  

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările  elevilor, pe 

baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și  orientare“;  

b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor  

naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației cu alte ministere,  

instituții și organizații.  



(10) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește  după 

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor  identificate pentru 

colectivul de elevi.  

(11) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali,  profesorul 

diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației  școlare a elevilor, 

pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice  ale acestora. În situații 

obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte  situații excepționale, aceste 

întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de  comunicare, în sistem de videoconferință.  

(12) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții sau reprezentanții  legali de la fiecare 

formațiune de studiu se comunică elevilor și părinților sau reprezentanților  legali ai acestora și se 

afișează la avizier sau pe site-ul unității de învățământ.  

(13) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în  conformitate cu o 

programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea  părintelui/reprezentantului legal 

sau a dirigintelui, poate participa și elevul.  

Profesorul diriginte are următoarele atribuții:  

1. organizează și coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri la care sunt convocați toți părinții sau reprezentanții legali la începutul și la  sfârșitul 

anului școlar și ori de câte ori este cazul;  

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;  

e) activități educative și de consiliere;  

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia,  

inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;  

2. monitorizează: 

a) situația la învățătură a elevilor;  

b) frecvența la ore a elevilor;  

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și  extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de  

voluntariat;  

3. colaborează cu:  

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și  

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații  

specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ,  

care îi implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a  elevilor 

clasei;  

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de  elevi, 

pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării  

bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu  

colectivul de elevi;  

d) comitetul de părinți, părinții sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care  vizează 

activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți  parteneri 

implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de  studii ale 

elevilor clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării  datelor 

referitoare la elevi;  



4. informează:  

a) elevii și părinții sau reprezentanții legali despre prevederile regulamentului de  organizare și 

funcționare a unităților de învățământ;  

b) elevii și părinții sau reprezentanții legali cu privire la reglementările referitoare la evaluări și 

examene și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul  școlar al 

elevilor;  

c) părinții sau reprezentanții legali despre situația școlară, comportamentul elevilor,  frecvența 

acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții sau  reprezentanții 

legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe cel mult 15 

absențe nemotivate; informarea se face în scris;  

e) părinții sau reprezentanții legali, în scris, referitor la sancționările disciplinare,  neîncheierea 

situației școlare, situațiile de corigență sau repetenție;  

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în  conformitate cu 

legislația în vigoare sau fișa postului.  

Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:  

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume,  inițiala 

tatălui, prenume, număr matricol);  

b) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;  

c) propune, în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui  elev, 

în conformitate cu reglementările prezentului regulament;  

d) aduce la cunoștința consiliului profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor  propuse de 

către consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind  scăderea notei la 

purtare;  

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu  

prezentul regulament și statutul elevului;  

f) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșitul anului școlar și o consemnează în  catalog 

și în carnetul de elev;  

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;  

h) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate  cu 

legislația în vigoare;  

i) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea  

portofoliului educațional al elevilor;  

j) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei.  

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

  

ART. 39. 

    (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar și  

informatician.  

    (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

    (3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții sau reprezentanții  legali sau 

alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii  consiliului de 

administrație.  

 ART. 40. 

    Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;  

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;  

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente  solicitate de 

către autorități, precum și a corespondenței unității;  



d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea  permanentă a 

evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza  hotărârilor consiliului 

de administrație;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor  naționale, ale 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de  legislația în vigoare 

sau de fișa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor  referitoare la 

situația școlară a elevilor și a statelor de funcții; 

g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor  școlare, în 

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de  studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin  al ministrului 

educației;  

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea  termenelor de 

păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare“, aprobat prin ordin al  ministrului educației;  

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de  persoanele competente, 

în situația existenței deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor,  potrivit legislației în 

vigoare sau fișei postului;  

k) întocmirea statelor de personal;  

l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de  învățământ;  

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul  contabilitate;  

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ;  

o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul  compartimentului, în 

conformitate cu legislația în vigoare;  

p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare,  contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității,  regulamentul 

intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în  sarcina sa.  

 ART. 41. 

(1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului  condicile de 

prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.  

(2) Secretarul  și inginerul de sistem răspund de securitatea cataloagelor electronice și verifică prin 

sondaj eventuale perturbări sau tentative de accesare exterioară a datelor de pe platformă 

(3) La finalul anului școlar se listează cataloagele electronice, se înregistrează se validează pe baza de 

semnătură de către profesorii scolii și se păstrează la serviciul secretariat. 

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin  delegare de sarcini, 

și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității  de învățământ, cu acordul 

prealabil al personalului solicitat.  

(5) Se interzice orice condiționare a eliberării adeverințelor, foilor matricole,  caracterizărilor și a 

oricăror acte de studii sau documente școlare. 

 

     

COMPARTIMENTUL FINANCIAR 

 

ART. 42. 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de  învățământ în care sunt 

realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă,  întocmirea și transmiterea situațiilor 

financiare, precum și orice alte activități cu privire la  finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute 

de legislația în vigoare, de contractele  colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și 

funcționare al unității și de  regulamentul intern.  

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți  angajați 

asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil“.  



(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

ART. 43     Serviciul financiar are următoarele atribuții:  

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;  

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de  învățământ, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de  administrație;  

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform  legislației în vigoare 

și contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară; e) organizarea 

contabilității veniturilor și cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează  patrimoniul unității de 

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;  

g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile  prevăzute de lege 

și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;  

j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat,  bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;  

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului  de administrație, 

prin care se angajează fondurile unității;  

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim  special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind  angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile  prevăzute de normele legale în 

materie;  

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile  consiliului 

de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în  fișa postului.  

ART. 44. 
(1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se  desfășoară cu 

respectarea legislației în vigoare.  

(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului  propriu.  

ART. 45. Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație  actualizează programul 

anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun  pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

ART. 46. 

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.  

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform  hotărârii consiliului 

de administrație.  

    

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

ART. 47. 

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și  cuprinde 

personalul nedidactic al unității de învățământ.  

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

ART. 48. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții: 

a) gestionarea bazei materiale;  

b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere,  igienizare, curățenie 

și gospodărire a unității de învățământ;  

c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico materiale;  

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de  învățământ;  



e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul  compartimentului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea  bunurilor din 

gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;  

g) evidența consumului de materiale;  

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ  privind sănătatea 

și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;  

i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a  contractelor;  

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare,  hotărârile 

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate  explicit în fișa 

postului.  

ART. 49. 

    Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea  situațiilor financiare 

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a  unităților de învățământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

ART. 50. 

(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de  inventariere, numită 

prin decizia directorului.  

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea  unității de 

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la  propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.  

(3) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt  administrate de către consiliul de 

administrație.  

(4) Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau  administrarea unității de 

învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de  administrație.  

      

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ / CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

    

ART. 51. 
(1) În unitățile de învățământ se organizează și funcționează biblioteca școlară sau  centrul de 

documentare și informare.  

2) Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și a regulamentului aprobat prin ordin al  ministrului educației.  

(3) Centrele de documentare și informare se pot înființa și pot funcționa în orice unitate  de învățământ 

din învățământul de stat prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe  baza criteriilor stabilite 

de Ministerul Educației, la propunerea consiliului de administrație al  unității de învățământ cu avizul 

inspectoratului școlar. 

(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât  profesorul 

documentarist, cât și bibliotecarul școlar.  

(5) În situații excepționale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi și alte  atribuții din 

partea conducerii unității de învățământ, precizate explicit în fișa postului.  

(6) În unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la  Biblioteca 

Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learning.  

(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ și pentru  a acorda 

asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, în perioada în care sunt  suspendate 

cursurile școlare, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din  motive medicale.  

 

ELEVII 

 

Art.52. Beneficiarii primari ai educației sunt elevii.  



(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o  unitate de 

învățământ.  

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în  vigoare, a 

prezentului regulament, a regulamentelor specifice aprobate prin ordin al ministrului  educației și a 

regulamentului de organizare și funcționare a unității, ca urmare a solicitării scrise  a părinților sau 

reprezentanților legali.  

(3) Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal sau din învățământul  profesional, inclusiv 

învățământul profesional și tehnic dual, se face în conformitate cu  metodologiile aprobate prin ordin 

al ministrului educației.  

(4) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există  prevederi specifice de 

admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației.  

         Art. 53. 

 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la  activitățile existente 

în programul fiecărei unități de învățământ.  

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar  de către 

unitatea de învățământ la care este înscris elevul.  

 

Art. 54. (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care  

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în  cazul în 

care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție.  

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor  justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta  personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.  

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz:  adeverință eliberată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat  medical/foaie de externare/ 

scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a  fost internat. Actele medicale trebuie 

să aibă viza medicului de familie care are în evidență  fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

(5) În limita a 60 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor  alocate unei 

discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau  reprezentantului 

legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei,  avizate în prealabil de 

către directorul unității de învățământ.  

(6) Profesorul diriginte păstrează la sediul unității de învățământ, pe tot parcursul anului  școlar, actele 

pe baza cărora se face motivarea absențelor, prezentate în termen de 7 zile de la  reluarea activității 

elevului.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca  nemotivate.  

(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative,  conform 

prevederilor statutului elevului. 

  

Art. 55. Drepturile elevilor: 
 elevii din învățământul de stat beneficiază de învățământ gratuit; 

 elevii pot beneficia de burse pentru studii în condițiile prevăzute de lege; 

 elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a școlii; 

 elevii pot fi cazați în internat și pot servi masa la cantina școlii; 

 elevii beneficiază în timpul școlarizării de asistență psihopedagogică gratuită; 

 elevii din învățământul de stat pot primi premii și recompense pentru merite deosebite la 

învățătură; 

 elevii își pot alege forma de învățământ pe care doresc să o urmeze; 

 elevii cu aptitudini deosebite și performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani într-un 

an conform metodologiei elaborate de M.E.. 



Art. 56. Elevii au dreptul de a se organiza. Consiliul reprezentativ al elevilor este format din 

reprezentanți ai elevilor din fiecare clasă și funcționează în baza Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Național al Elevilor. 

(1) Consiliul elevilor desemnează un reprezentant în consiliul de administrație, de regulă un 

elev major și un reprezentant în CEAC. 

(2) Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

 să reprezinte interesele elevilor în consiliul de administrație al școlii; 

 să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaționale a școlii; 

 să sprijine profesorii diriginți în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor înscriși 

și de îmbunătățire a frecvenței; 

 să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi și în soluționarea lor; 

 să asigure o bună relaționare între profesori-elevi-părinți; 

 să se implice în redactarea revistelor școlii și a foii de știri a școlii, pentru exercitarea 

dreptului la opinie al elevilor; 

 să se implice în organizarea activităților cultural-distractive pentru elevi. 

(3) Consiliul elevilor își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu și a unui plan 

anual, realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare (responsabil Comisia metodică a diriginților), și a unui grafic de întruniri (acțiune/dată); 

aceste documente vor fi transmise în copie consiliului de administrație al liceului; la întrunirile 

consiliului școlar al elevilor se întocmesc procese verbale, iar un exemplar se depune la coordonatorul 

pe proiecte și programe educative. 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE 

 

 ART. 57. 

    Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit  moment învățarea, 

orientarea și optimizarea acesteia.  

ART. 58. 

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează la  nivel de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă  feedback real 

elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de  învățare.  

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de  coerciție, 

acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.  

 ART. 59. Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul  anului școlar.  

 ART. 60. 

    (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile  psihopedagogice 

ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline.  Acestea sunt:  

a) evaluări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente și activități practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  

f) probe practice;  

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau  elaborate de către 

Ministerul Educației/inspectoratele școlare.  

(2) În învățământul secundar elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția  celor preponderent 

practice, cel puțin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.  

    

ART. 61. Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe  baza cerințelor 

didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului  național.  



 

ART.62. 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin note de la 1 la 10.  

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:  „Nota/data“ sau 

în catalogul electronic, în cazul unităților-pilot în care se utilizează acesta, cu  obligativitatea tipăririi, 

înregistrării și arhivării acestuia la sfârșitul anului școlar prin  compartimentul secretariat.  

(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul  

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului  

regulament, se acordă nota 1. 

(4) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat  de învățare, 

elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către  cadrul didactic, care 

va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor  acțiuni de învățare remedială 

și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.  

ART. 63. 
(1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog și în  carnetul de elev 

de către cadrul didactic care le acordă.  

(2) Numărul de note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este  stabilit de cadrul 

didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal  de ore prevăzut în 

planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate  anual este cu cel puțin trei 

mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în  planul-cadru de învățământ.  

(3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie  corelat cu 

numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura  modulului, de 

regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului  la un modul este de 

două.  

(4) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă în plus față de  numărul de note 

prevăzut la alin. (2), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele trei  săptămâni ale anului școlar.  

 ART. 64. 
(1) La sfârșitul anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a  elevilor.  

(2) La sfârșitul anului școlar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru  acordarea mediei la 

purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului,  respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.  

(3) La sfârșitul anului școlar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru  elaborarea aprecierii 

asupra situației școlare a fiecărui elev.  

ART. 65 

(1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin  rotunjirea 

mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de  sutimi, rotunjirea 

se face în favoarea elevului.  

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie.  

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o  unitate 

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul  desfășurării 

modulului, conform prevederilor alin. (1). Încheierea mediei unui modul care se  termină pe parcursul 

anului se face în momentul finalizării acestuia.  

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin  rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare. 

 

 ART. 66. Mediile anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către  cadrul didactic care 

a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog  de profesorii diriginți ai 

claselor.  

 ART. 67. 



(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și  sport. Acestor 

elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la această disciplină în anul în  care sunt scutiți 

medical.  

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în  catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în anul școlar“, specificând totodată documentul  medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal  al elevului, aflat la 

secretariat.  

(3) Elevii scutiți medical nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de  educație fizică și 

sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.  Absențele la aceste ore se 

consemnează în catalog.  

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, 

cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere  recomandările medicale, 

de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor  elemente tehnice, ținerea scorului etc.  

ART. 68. Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile  legale în vigoare.  

ART. 69. 

    (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare  disciplină de 

studiu/modul cel puțin media anuală 5, iar la purtare, media anuală 6.  

ART. 70 Sunt declarați amânați elevii cărora nu li se poate definitiva situația  școlară la una sau la mai 

multe discipline de studiu/module din următoarele motive:  

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs  prevăzut într-un an 

școlar la disciplinele/modulele respective și nu au numărul minim de note  prevăzut de prezentul 

regulament;  

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor  solicitări oficiale, 

pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural artistice și sportive, interne 

și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;  

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;  

e) nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au  mediile anuale 

la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul  didactic din alte motive decât 

cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.  

ART. 71. Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de  corigențe, într-

o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu  promovează la una sau 

două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere  a situației școlare a elevilor 

amânați se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.   

ART. 72. 

(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5 la cel mult două  discipline de studiu, 

precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a  situației școlare la cel mult două 

discipline de studiu.  

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:  

a) elevii care obțin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar,  

indiferent de numărul modulelor nepromovate;  

b) elevii care obțin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul  anului 

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației  școlare 

la cel mult două module.  

(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de  corigență, într-o 

perioadă stabilită de Ministerul Educației.  

(4) Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a) se organizează și o sesiune  specială de examene 

de corigență, în ultima săptămână de cursuri a anului școlar. Media fiecărui  modul, obținută în cadrul 

sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului.  

ART. 73. 

1) Sunt declarați repetenți:  



a) elevii care au obținut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de  învățământ/module care 

se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor  care nu au promovat examenele 

de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate  cu art. 112 alin. (4);  

b) elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6;  

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau, după caz,  la sesiunea 

specială prevăzută la art. 112 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate  disciplinele/modulele 

la care se află în situație de corigență;  

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel  puțin o 

disciplină/un modul;  

e) elevii exmatriculați din învățământul postliceal, cu drept de reînscriere; acestora li se  înscrie în 

documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași  unitate de 

învățământ sau în altă unitate de învățământ“. 

ART. 74. 

(1) Elevii declarați repetenți se înscriu, la cerere, în anul școlar următor în clasa pe care  o repetă, la 

aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la  clasă prevăzut de 

lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învățământ.  

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior declarați repetenți la sfârșitul  primului an de 

studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată.  

(3) În ciclul superior al liceului elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult  două ori. Anul de 

studiu se poate repeta o singură dată.  

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua  oară un an 

școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate realiza în  învățământul cu 

frecvență redusă.  

 

ART. 75. 
(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură  disciplină de 

învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă  de către director, 

în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.  

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen  de 24 de ore de 

la afișarea rezultatelor examenului de corigență.  

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar  nu mai târziu 

de data începerii cursurilor noului an școlar.  

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizie a directorului și este formată din  alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.  

ART. 76. 

(1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați, examinarea se face din toată materia  studiată în anul 

școlar, conform programei școlare.  

(2) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia  studiată în 

anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.  

(3) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în  trunchiul comun 

și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la  care se face transferul 

și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru  fiecare clasă/an de studiu. 

Notele obținute la examenele de diferență din curriculumul  diferențiat se consemnează în registrul 

matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a  elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.  

(4) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia  școlii.  

(5) În cazul elevilor transferați în timpul anului școlar, aceștia preiau disciplinele  opționale ale clasei 

în care se transferă.  

(6) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu  schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ 

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de  diferență. Prevederea se 

aplică și în cazul elevilor declarați amânați.  



ART. 77. 

(1) Frecventarea învățământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani.  Persoanele 

care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit  cu mai mult de 

trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, și la forma de învățământ  cu frecvență, cursuri 

serale sau la forma cu frecvență redusă.  

(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi  înscrise și care 

nu au finalizat învățământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea  acestora, și în 

programul „A doua șansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al  ministrului educației.  

ART.78. 

(1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de  învățământ din 

altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară  pe teritoriul României 

activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot  dobândi calitatea de elev în 

România numai după recunoașterea sau echivalarea de către  inspectoratele școlare județene, 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de  către minister a studiilor urmate în 

străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de  diferență stabilite în cadrul procedurii de 

echivalare.  

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii  de echivalare, 

indiferent de momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai acestora  solicită școlarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate  mențiunile privind 

evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după  încheierea recunoașterii și a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea  eventualelor examene de diferență.  

(4) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul  ca audient se 

face, prin decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii  consiliului de 

administrație luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din  cadre didactice care 

predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la  nivelul unității de învățământ, 

din care fac parte și directorul/directorul adjunct și un  psiholog/consilier școlar.  

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de vârsta  și nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul  obținut în urma 

unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.  

(6) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea  comisiei privind 

nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa  pentru care optează părinții, 

pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30  de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase  absolvite în România 

sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea  inspectoratului școlar 

județean, respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea  studiilor, elevul audient este 

înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu  toate mențiunile cu privire la 

activitatea desfășurată - note, absențe etc.  

(9) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de  educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor  sisteme educaționale 

din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial de către  inspectoratul școlar județean, 

respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată și  clasa în care este înscris elevul ca audient 

există una sau mai multe clase ce nu au fost  parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. 

(4) solicită inspectoratului școlar, în  scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în 

vederea încheierii situației  școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.  

(10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul școlar constituie o comisie de  evaluare formată din 

cadre didactice și cel puțin un inspector școlar/profesor metodist, care  evaluează elevul, în termen de 

cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la  toate disciplinele/modulele din planul-

cadru de învățământ, pentru clasele neechivalate sau care  nu au fost parcurse ori promovate. După 

promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în  clasa următoare ultimei clase promovate fie prin 



recunoaștere și echivalare, fie prin promovarea  examenelor prevăzute la alin. (9). Modul de desfășurare 

și rezultatele evaluării vor fi trecute  într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ 

în care elevul urmează să  frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor, 

indiferent de  cetățenie sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, 

fără a  prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare  

de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare  unor 

sisteme educaționale din alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției  Române pentru 

Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.  

(11) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente  fiecărei discipline 

din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul  an de studiu. Dacă elevul 

nu promovează examenele prevăzute la alin. (9) la 3 sau mai multe  discipline/module, acesta este 

evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu  promovează examenul de diferență la cel 

mult două discipline, acesta este examinat pentru  clasele inferioare, apoi sunt afișate rezultatele 

evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal,  respectiv elevul major solicită reexaminarea în 

termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor  primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în 

care nu promovează nici în urma  reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care 

a promovat examenele la  toate disciplinele.  

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea și participarea la cursul  de inițiere în 

limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului  educației. Pentru 

persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională,  înscrierea în 

învățământul românesc, la oricare din formele de învățământ, se poate face, în  cazul elevilor majori, 

la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinților  sau reprezentanților legali. 

Înscrierea în învățământul preuniversitar se poate face, în condițiile  participării la cursul de inițiere în 

limba română și, după caz, fie după primirea avizului privind  recunoașterea și echivalarea studiilor de 

către instituțiile abilitate, fie după parcurgerea  

procedurilor prevăzute la alin. (9)-(11). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de  protecție 

internațională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A  doua șansă“, 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, simultan cu  participarea la cursul 

de inițiere în limba română.  

(13) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind  accesul la 

învățământul obligatoriu din România.  

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică  prevederile 

elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul  preuniversitar din România.  

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru  aderarea 

României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la  Luxemburg la 21 

iunie 1994, elevilor români înscriși în sistemul școlilor europene, reintegrați  în sistemul educațional 

național, li se recunosc și li se echivalează în procedură simplificată, pe  baza cererii avizate de către 

Ministerul Educației, prin direcția cu atribuții în domeniul școlilor  europene, notele/calificativele 

obținute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.  

ART. 79. 

(1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat din România, care urmează să continue  studiile în 

alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de  învățământ de unde 

pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în  sistemul de 

învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică  procedura referitoare la 

recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele  precedente, dacă nu i se poate 

echivala anul școlar parcurs în străinătate.  

ART. 80. 
    (1) Consiliile profesorale din unitățile de învățământ de stat validează situația școlară a  elevilor, pe 

clase, în ședința de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în  procesul-verbal 



numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți,  amânați, exmatriculați, 

precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7.  

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris  părinților sau 

reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori de către profesorul diriginte,  în cel mult 10 zile 

de la încheierea cursurilor.  

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, profesorul diriginte comunică în scris părinților,  tutorelui sau 

reprezentantului legal programul de desfășurare a examenelor de corigență și  perioada de încheiere a 

situației școlare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al  elevului/absolventului 

major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea  nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările  și completările ulterioare.  

Art. 81. TRANSFERUL ELEVILOR: 

Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de  învățământ la alta, de la 

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

de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile  prezentului regulament și ale regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de  învățământ la care se face transferul.  

Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al  unității de învățământ 

la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de  administrație al unității de 

învățământ de la care se transferă. Consiliul de administrație al  unității de învățământ la care se solicită 

transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a  cererii.  

 (1) În învățământul profesional, liceal, precum și în învățământul dual, elevii se pot  transfera 

de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la  o unitate 

de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiunea de  studiu.  

(2) În învățământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formațiune de studiu la alta,  în aceeași 

unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta nu se poate efectua  decât cu 

avizul operatorului economic. 

(3) În situații excepționale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita  

efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiunea de studiu, inspectoratul școlar poate aproba  

depășirea efectivului maxim, conform legislației în vigoare.  

(4) În învățământul profesional, liceal, inclusiv în învățământul dual, aprobarea  transferurilor 

la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/ calificarea  profesională este 

condiționată de promovarea examenelor de diferență.  

(5) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin  compararea 

celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc  de către 

consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor comisiei  pentru 

curriculum.  

 (6) Elevii din învățământul liceal și din învățământul profesional se pot transfera,  păstrând 

forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:  

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului  școlar, în 

vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului  admis la 

specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza  avizului comisiei 

medicale județene, acolo unde există, sau a documentelor medicale  justificative, și în situațiile 

excepționale prevăzute la art. 137 alin. (4), în limita efectivelor  maxime la clasă, stabilite de lege;  

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera,  de regulă, 

dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din  clasa la care se 

solicită transferul;  

c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot  transfera în 

timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media  ultimului admis 

la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în situații medicale  deosebite, pe baza 

avizului comisiei medicale județene, acolo unde există, sau a documentelor  medicale justificative, și 



în situațiile excepționale prevăzute la art. 137 alin. (4), în limita  efectivelor maxime la clasă, stabilite 

de lege;  

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a  XI-a se pot 

transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media  ultimului promovat 

din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se  aprobă de către consiliul 

de administrație;  

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în  aceeași clasă în 

învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de  diferență, în limita 

efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de  regulamentul de organizare și 

funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;  

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se  pot transfera 

doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la  profilul și 

specializarea la care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din  învățământul profesional 

cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul  

liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea  

examenelor de diferență;  

g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la  învățământul cu frecvență 

cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul  terminal, pe parcursul vacanțelor 

școlare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de  diferență.(2) Prevederile alin. (1) lit. c)-f) 

se aplică și în cazul învățământului profesional și  tehnic dual.  

Elevii din învățământul liceal și din învățământul profesional se pot  transfera de la o formă de 

învățământ la alta astfel:  

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ  cu frecvență, 

după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel  puțin 7 la fiecare 

disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și  potrivit criteriilor prevăzute 

în regulamentul de organizare și funcționare a unității de  învățământ; transferul se face, de regulă, în 

aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa  terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru 

care durata studiilor este mai mare cu  un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul 

cu frecvență;  

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu  frecvență redusă, 

în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;  

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la  învățământul cu frecvență 

la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după  susținerea, dacă este cazul, a examenelor 

de diferență. Elevii din învățământul profesional și  tehnic dual se pot transfera în învățământul care 

nu are caracteristicile acestei forme de  organizare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de 

diferență, în limita efectivelor  maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul 

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

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

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

 (7) Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație  

internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă  

a unei limbi de circulație internațională se realizează astfel:  

a) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare  intensivă, 

respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de  diferență (după caz) 

și un test de verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ  la care se transferă.  

(8) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ  de 

către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ.  

(9) Elevii din secțiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei  nonlingvistice 

vor susține examen de diferență în vacanțele școlare.  

 (10) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea  se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.   



(11) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele  

perioade:  

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în vacanțele  școlare; în aceleași 

perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și  tehnic și de la/la învățământul 

dual la învățământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul  anului școlar se pot aproba în mod 

excepțional în cazurile precizate la alin. (4);  

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței  de vară.  

(12) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului  și/sau a 

specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii  

consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.  

(13) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu  

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:  

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

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

de sănătate publică;  

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

d) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea  consiliului de 

administrație al inspectoratului școlar.  

Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la  cererea 

părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceștia sunt majori, cu  aprobarea 

consiliului de administrație al unității de învățământ.  

 (14) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la  unități 

de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.  

(15) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul  particular, 

cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de  organizare și 

funcționare.  

(16) Elevii din învățământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în  

condițiile stabilite de prezentul regulament, precum și de regulamentul specific de organizare  

și funcționare.  

 (17) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora,  se 

pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre  

învățământul de masă și invers.  

(18) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în  cauză 

sau de către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul școlar.  Decizia 

de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul  centrului 

județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților sau al  reprezentanților legali.  

 După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este  obligată să solicite situația 

școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de  învățământ de la care se transferă elevul 

este obligată să trimită la unitatea de învățământ  primitoare situația școlară a celui transferat, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la primirea  solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de 

învățământ la care s-a transferat,  elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.  

 

Art. 82. ÎNDATORIRILE ELEVILOR: 
- elevii sunt obligați să frecventeze cursurile; 

- în cazul orelor on line, elevii sunt obligați să deschidă camerele video și microfoanele, pentru 

a fi declarați prezenți la oră; 

- elevii trebuie să aibă o ținută decentă, să fie îmbrăcați curat și să aibă asupra lor caietele și 

cărțile potrivite pentru ziua de curs; 

- elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în școală cât și în afara ei; 

- la atelierul școlar și ferma zootehnică este obligatoriu să poarte echipamentul de protecție 

(salopetă). 



- Elevii trebuie să cunoască și să respecte: 

- legile statului; 

- legea învățământului; 

- regulamentul de ordine interioară; 

- regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății; 

- normele de tehnica securității muncii, de prevenire și stingere a incendiilor; 

- normele de protecție civilă; 

- normele de protecție a mediului. 

Art. 83. Este interzis elevilor: 

    a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliu educaţional etc.; 

    b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de 

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

    c) să aducă şi să difuzeze în 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 participarea la programul şcolar; 

    e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

    f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

    g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de 

alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 

    h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

    i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 

doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la 

optimizarea procesului educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile 

se păstrează la locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încțt să nu deranjeze procesul 

educativ. 

    j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la 

optimizarea procesului instructiv-educativ; 

    k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii 

de învăţământ; 

    l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare; 

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

personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

    n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 

    o) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără 

avizul profesorului de serviciu sau profesorului diriginte; 

    p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ. 

 r) să fumeze în incinta școlii, conform prevederile legislație în vigoare 

Art. 84. Elevii au obligația să poarte în permanență asupra lor ecusonul și carnetul de elev. 

Art. 85. RECOMPENSE PENTRU ELEVI:  
(1) Elevii vor fi recompensați conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ. 



(2) Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din fondul comitetului de părinți sau din 

sponsorizări. 

(3) Elevii pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

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

    c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru 

care elevul este evidenţiat; 

    d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat; 

    e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi 

economici sau de sponsori; 

    f) premii, diplome, medalii; 

    g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

    h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

i. excursii, tabere sau premiul de onoare al unității de învățământ. 

Art. 86. SANCȚIUNI APLICABILE ELEVILOR: 

 (1) Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor 

după cum urmează: 

- observație individuală; 

- mustrare scrisă; 

- retragerea temporară sau definitivă a bursei; 

- mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; 

 (2) Pentru toți elevii, la fiecare 20 absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 

20% absențe nejustificate din numărul orelor la o disciplină/modul, se scade nota la purtare cu un punct. 

 

Art. 87 . ÎNCETAREA CALITĂȚII DE ELEV: Calitatea de elev încetează în următoarele situații: 

- la absolvirea studiilor 

- în cazul exmatriculării  

- în cazul abandonului școlar 

- la cererea scrisă a părintelui sau tutorelui legal al elevului, caz în care elevul se consideră retras 

(nu se aplică la învățământul obligatoriu) 

 

 

EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art. 88. Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. În sistemul de învățământ  

preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor și stă la baza  

planurilor individuale de învățare.  

Art. 89. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile  

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea  pot 

fi: chestionări orale, lucrări scrise, experimente și activități practice, referate și proiecte,  interviuri, 

portofolii, probe practice;  

Art. 90. Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii  

Art. 91. Fiecare modul cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor  dobândite 

de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:  

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare, ;  

b) fixarea şi sistematizarea cunoștințelor și abilităților;  



c) stimularea elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor,  

deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor; 

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță înaltă.  

 

Art. 92. Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin note de la 10 la 1 în învățământul  

secundar.  

Art. 93. Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul  

de elev de către cadrul didactic care le acordă.  La încheierea anului școlar, cadrele didactice au 

obligația  să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament. Cadrele 

didactice nu  au dreptul de a încheia situația școlară fără a informa prealabil elevii în legătură cu 

notele  consemnate.  

 

 

CONSILIUL ELEVILOR     

ART. 94. 

    (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului 

școlar. 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) La nivelul colegiului se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la 

fiecare clasă. 

    Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

    a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului şi consiliului 

profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; 

    b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

    c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

    d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

    e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

    f) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 

    g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 

mediu şi altele asemenea; 

    h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ; 

    i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

    j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

    k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 

    l) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul 

în care aceștia nu îşi îndeplinesc atribuţiile. 

m) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui consiliului şcolar al elevilor, în comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii, comisia de prevenire şi combatere a violenţei şi orice altă comisie din care 

reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 

n) Consiliul şcolar al elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la 

nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative 

extraşcolare realizate. 

 

    (3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură: 

    a) Preşedinte; 

    b) Vicepreşedinte; 

    c) Secretar; 



    d) Membri: reprezentanţii claselor. 

    (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul formează Biroul Executiv. 

 ART. 95. 

    (1) Preşedintele Consiliului elevilor este ales dintre elevii colegiului 

    (2) Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de membru, la şedinţele consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a 

directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliul elevilor poate 

desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliul de administraţie. 

Preşedintele Consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal, activează în Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii. 

    (3) 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. 

    (4) Mandatul preşedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 

ART. 96. 

    (1) 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. 

    (2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani. 

 ART. 97. 

    (1) 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. 

 

PĂRINȚII -  COMITETUL DE PĂRINŢI 

 

  ART. 98. 

    (1) În unitatea de învăţământ, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 

părinţi. 

ART. 99. 

    Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

    a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile se 

iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali prezenţi; 

    b) sprijină profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare; 

    c) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului 

în mediul şcolar; 

    d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe 

de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 



    e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 

    f) sprijină unitatea de învăţământ şi profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare 

socio-profesională; 

    g) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul 

activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

    h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea 

există. 

ART.100. 

    Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu 

conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

ART. 101. 
    (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

    (2) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

    (3) Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

      

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

 

  ART. 102. 

    (1) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi. 

    Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

    a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii; 

    b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile / organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

    c) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

    d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

    e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

    f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

    g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

    h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

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

    j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

    k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu; 

    l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

    m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

    n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

unitate; 



    o) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala după 

şcoală". 

     

 

ART.103. 

    (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate atrage resurse financiare 

extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau 

juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

    a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

    b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

    c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

    d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

    e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel 

local, judeţean, regional şi naţional. 

 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

Art. 104. Protecţia, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de 

următoarele reguli generale: 

a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un 

pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa sa, are dreptul să se 

protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de îndată, conducerea unităţii. Acest drept trebuie să fie 

exercitat astfel încât să nu creeze, pentru alte persoane, o nouă situaţie de risc grav şi iminent; 

b) salariaţii unităţii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă 

puse la dispoziţie de aceasta şi, în acelaşi timp, au obligaţia să respecte cu stricteţe normele 

stabilite pentru folosirea lor; 

c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariţilor să păstreze în bună stare aparatura, 

maşinile, instalaţiile, sculele, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le folosească potrivit 

destinaţiei lor; 

d) orice accident de muncă se comunică, de îndată, conducerii unităţii de către salariatul care a 

luat cunoştinţă de producerea lui; 

e) în localurile în care unitatea îşi desfăşoară activitatea (sediu, depozite, spaţii tehnice, birouri 

etc.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze naturale improvizate sau care prezintă 

defecţiuni şi să le semnaleze, de îndată, conducerii unităţii. 

Art. 105. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe 

favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii 

interioare şi disciplinei, cu deosebire: 

a) fumatul, cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea unităţii şi marcate ca atare, 

conform prevederilor legii; 

b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta şcolii sau la punctele de 

lucru; 

c) intrarea sau rămânerea în incinta unităţii, în afara orelor de lucru, fără acordul conducerii; 

d) ieşirea din unitate sau plecarea de la punctele de lucru, în cadrul programului de muncă, fără 

aprobarea conducerii; 

e) executarea, în cadrul unităţii, de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile 

de serviciu; 

f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de 

muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale; 



g) sustragerea de bunuri din unitate; 

h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor; 

i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, maşinilor, instalaţiilor, tehnicii de calcul 

etc. în stare de funcţionare, după încheierea programului de lucru; 

j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală; 

k) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. 

Art. 106. Asigurarea pazei unității de învățământ se va face prin respectarea următoarelor măsuri: 

a) Paza unității de învățământ se realizează cu personal specializat autorizat. 

b) Conducerea unității de învățământ întocmește, cu sprijinul de specialitate al organelor de 

poliție/jandarmerie, planul de pază al unității de învățământ prin care se stabilesc regulile concrete 

privind accesul, paza și circulația în interiorul obiectivului. Va fi stabilit de comun acord și va fi afișat 

numărul de telefon al organelor de poliție/jandarmerie la care personalul de pază, profesorul de 

serviciu, personalul școlii, elevii sau conducerea unității de învățământ pot suna în situația unor 

incidente violente sau în cazul intrării în unitatea de învățământ a unor persoane aflate sub influența 

băuturilor alcoolice, turbulente, având un comportament agresiv ori intenția de a deranja ordinea și 

liniștea în instituția de învățământ. 

Art. 107. Asigurarea serviciului pe școală se face permanent, pe întreaga durată de desfășurare a 

cursurilor. 

a) Serviciul pe școală al cadrelor didactice va fi organizat în afara orelor de curs ale acestora, 

în zilele cu program mai puțin încărcat. 

b) Programul profesorului de serviciu este între orele 7:45 – 15:00. 

c) Sarcinile profesorului de serviciu sunt după cum urmează: 

- Profesorul principal de serviciu în școala execută serviciul și consemnează rezultatele 

îndeplinirii acestuia în caietul de procese verbale. 

- Profesorul de serviciu are obligația să consemneze evenimentele produse pe parcursul 

programului de serviciu în caietul de procese-verbale. 

- Anunță directorul școlii de eventuala absență neanunțată a unui profesor de la oră și aplică 

măsura cea mai potrivită pentru siguranța elevilor. 

- Controlează punctualitatea prezenței elevilor la cursuri și prin sondaj, ținuta vestimentară 

și ia masuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli. 

- Ia măsurile necesare în cazul apariției unor abateri disciplinare ale elevilor și în cazuri 

grave, anunță conducerea școlii. 

- Urmărește respectarea întocmai a Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. 

-   Informează administratorul școlii în cazul apariției unor defecțiuni sau stricăciuni prin 

consemnarea lor în caietul de procese verbale . 

-  Supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare, 

situații anunțate prin semnale sonore  În caz de incendiu, profesorul de serviciu va anunța 

conducerea școlii de eveniment şi, împreună cu personalul care este răspunzător de 

evacuarea elevilor, are grijă să-i scoată pe aceştia în curtea şcolii.  

-  Supraveghează activitatea în școală prin urmărirea (verificarea) culoarelor, scărilor, 

claselor, grupurilor sanitare, curtea școlii, împreună cu personalul de paza, se asigură că nu 

există clase de elevi fără profesori, semnalează situațiile problemă.  Atenuează conflictele 

și rezolvă problemele. 

- La sfârșitul perioadei de activitate, scrie procesul verbal în registrul cu procese verbale, în 

care consemnează evenimentele petrecute pe timpul serviciului, predă registrul la serviciul 

secretariat împreună cu condica de prezență. 

- profesorii de serviciu secundari au obligația de a monitoriza ordinea și disciplina pe palierul 

unde își desfășoară serviciul, intră ultimul la ore dacă are ore de efectuat. 

- profesorii au obligația sa verifice personal graficul profesorilor de serviciu în școală. În 

cazul imposibilităţii efectuării serviciului, vor anunţă responsabilul de întocmire a 



graficului de serviciu  cu minim 2 zile înainte, pentru a fi posibilă înlocuirea.   

Art. 108. Reglementarea accesului în unitatea de învățământ: 

a) Accesul elevilor și al personalului școlii se face prin poarta principală prevăzută cu agent de 

pază. 

b) Accesul elevilor în unitatea de învățământ va fi permis pe baza ecusonului/carnetului de elev 

vizat la zi. 

c) Accesul în școală a persoanelor străine (părinți/reprezentanți legali, rude, vizitatori etc.) se 

face prin intrarea principală, considerată punct de control, și este permis după verificarea identității 

acestora de către elevul de serviciu și după primirea unui ecuson pentru vizitatori. 

d) Modelul ecusonului de acces este stabilit de către consiliul de administrație. Ecusoanele 

pentru vizitatori se păstrează și se eliberează la secretariatul școlii. 

e)  Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele prevăzute de conducerea unității. 

Nerespectarea prevederilor prezentului ROI poate conduce la evacuarea din perimetrul unității de 

învățământ a persoanei respective, de către organele abilitate, și/sau la interzicerea ulterioară a 

accesului acesteia în unitatea de învățământ. 

f) Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta unității de învățământ este justificată în 

următoarele cazuri: 

o la solicitarea profesorilor diriginți/profesorilor clasei/conducerii unității de învățământ; 

o la ședințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic; 

o pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații 

școlare care implică relația directă a părinților/reprezentanților legali cu personalul secretariatului 

unității, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unității de învățământ; 

o la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun acord cu 

profesorii diriginți/profesorii clasei/conducerea unității de învățământ; 

o la diferite evenimente publice și activități extracurriculare organizate în cadrul unității de 

învățământ la care sunt invitați să participe și părinții/reprezentanții legali; 

o în cazul în care părintele își manifestă dorința de a lua legătura cu directorul sau dirigintele 

pentru clarificarea unei situații în legătură cu fiica/fiul său ori pentru sesizarea unei situații constatate 

personal în legătură cu viața școlii. 

j) Părinții/reprezentanții legali vor respecta programul școlii având acces în unitatea de 

învățământ în pauze sau după program, cu excepția cazurilor de forță majoră. 

k) Este interzis accesul în instituție al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influența 

băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, ținută indecentă precum și a celor care au 

intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea în instituție. 

l) Este interzisă intrarea vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, 

publicații având caracter obscen sau instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art. 109. Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securității și sănătății în muncă: 

a) Nu se admite intrarea și staționarea pe holurile școlii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat la portar sau la profesorul de serviciu. 

b) Toți salariații școlii și profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor și 

utilizând un limbaj adecvat, vor legitima orice persoană străina ce se află în școală și este neînsoțită de 

un angajat al școlii. 

c) În prima oră de dirigenție, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiți privind 

normele generale privind respectarea ordinii și disciplinei precum și cele de protecția muncii. 

d) Fiecare elev este instruit pe linie de protecția muncii la orele teoretice, în laboratoare și la 

instruirea practică, în atelier și la fermă. 

e) Pentru a evita spargerea geamurilor, se interzice deschiderea acestora pe holurile școlii. 

f) În pauze, elevii nu au voie să staționeze în grupurile sanitare, în fața lor și pe casa scării sau 

pe holuri (în zilele călduroase). 



g) Pentru păstrarea disciplinei în școală, se asigură zilnic, câte un profesor de serviciu pe școală 

și câte un profesor de serviciu la fiecare nivel. 

h) Poarta școlii va fi închisă în toate pauzele până la ora 12. 

i) Staționarea elevilor în grupuri mari în fața sălii profesorale este strict interzisă. 

j) În fiecare sală de clasă și în sala profesorală vor fi afișate numerele de telefon pentru situații 

de urgență. 

Art. 110. a) În unitatea de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă 

orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 

b) În unitatea de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor 

cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la 

cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele 

asemenea. 

RECOMPENSE 

 

Art. 111. Pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, precum 

şi pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul unităţii, salariaţii acesteia pot fi 

recompensaţi de conducerea ei, cu următoarele categorii de recompense: 

a) majorarea salariului de bază; 

b) gratificaţii; 

c) premii; 

d) alte recompense. 

 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE -PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

Secţiunea I - Abateri şi sancţiuni disciplinare  

Art. 112. (1)Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici. 

(1) Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11, 12 

şi 13 sunt următoarele: 

a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia; 

b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta unităţii sau neprezentarea, la cererea 

organelor de control, a legitimaţiei de serviciu; 

c) neprezentarea pentru verificare, la cererea organelor de control, a servietelor, sacoşelor, 

coletelor etc sau nesupunerea la control ori de câte ori se solicită acest lucru; 

d) faptul de a nu purta, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie şi de lucru, 

precum şi ecusonul de identificare; 

e) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă); 

f) nerespectarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit 

acest caracter; 

g) nerespectarea normelor de protecţie a muncii, de folosire a echipamentului de protecţie şi de 

lucru, a celor de prevenire a incendiilor; 

h) lăsarea nesupravegheată, în timpul programului de lucru, a aparaturii, maşinilor şi instalaţiilor 

aflate în funcţiune; 

i) împiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu; 

j) înstrăinarea oricăror bunuri ale unităţii, date în folosinţă sau păstrare; 

k) absenţe nemotivate, părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea, fără motive temeinice, în orele 

de program, de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic; 

l) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu în alte scopuri de cele cărora le este destinat; 

m) depozitarea de bunuri ale unităţii în alte locuri decât cele stabilite de conducerea acesteia; 



n) primirea de persoane străine la locul de muncă, dacă prezenţa lor nu este legată de activitatea 

desfăşurată în cadrul acestuia; 

o) distrugerea bunurilor unităţii; 

p) încălcarea disciplinei tehnologice; 

q) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea unităţii; 

r) alte abateri prevăzute de lege. 

Art. 113. În conformitate cu prevederile art. 263 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, directorul 

unităţii este investit cu prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 

disciplinare salariaţilor acesteia, ori de câte ori constată că au săvârşit o abatere disciplinară. 

Art. 114. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica directorul unităţii, în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară, sunt: 

a) avertisment scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzătoare funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%. 

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă. 

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(3) Sancțiunea disciplinara se radiază de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului 

nu i se aplica o noua sancțiune disciplinara in acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se 

constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

Art. 115. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 116. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 

b) gradul de vinovăţie al salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. 

 

SECŢIUNEA A II A – PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 117. (1) Cu excepţia sancţiunii avertisment scris, sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai 

ca urmare a efectuării, în prealabil, a unei cercetări disciplinare. 

 (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, în scris, de către 

persoana împuternicită de directorul unităţii să efectueze cercetarea, precizându-se: 

a) obiectul cercetării disciplinare; 

b) data şi ora efectuării ei; 

c) locul întrevederii cu salariatul în cauză. 

(3) neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără motiv 

obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile. 

Art. 118. În decursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul: 

a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare, în favoarea sa; 

b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile 

pe care le consideră necesare; 

c) să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui 

membru este. 



Art. 119. La închiderea cercetării disciplinare, împuternicitul directorului unităţii întocmeşte un referat 

cu constatări, concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei. 

Art. 120. Pe baza referatului întocmit de împuternicit, directorul unităţii dispune aplicarea sancţiunii 

disciplinare printr-o decizie, emisă sub 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 comiterii 

faptei. 

Art. 121. Decizia de sancţionare trebuie trebuie să cuprindă următoarele elemente : 

a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil, 

care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin.(3), nu a 

fost  efectuată cercetarea ; 

d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea; 

e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contesta. 

Art.122. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. 

  (2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori în caz de 

refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

  (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în 

termen de 30 de zile de la comunicare. 

 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

Art. 123.  

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl 

despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din 

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătura cu serviciul.  

(2) In cazul în care angajatorul refuză sa îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere 

instanțelor judecătorești competente.  

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de 

producerea pagubei, în condițiile art. 254 și următoarele. 

Art. 124. 

(1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca lor.  

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute și care 

nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.  

(3) In situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură 

cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea 

contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de 

la data comunicării.  

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, conform alin. (3), nu poate fi mai mare 

decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

 

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art. 125. (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii unităţii, în scris, petiţii individuale, dar numai 

în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 

 (2) Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile  individuale pe care un salariat le adresează 

conducerii unităţii, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern. 

 (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate. 



Art. 126. 

 (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate directorului unităţii şi vor  fi înregistrate la 

secretariat. 

  (2) Directorul unităţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de 

la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 

  (3) În situația în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită, 

angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

Art. 127.  

(1). Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 

 (2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu acelaşi 

obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească  un singur răspuns. 

 (3) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte 

aceeaşi problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune că s-a răspuns.  

 

FERMA DIDACTICĂ 

 

Art. 128. (1) Ferma didactică este o structură a unităților de învățământ, fără personalitate juridică, 

fiind organizată în scopul principal al derulării procesului didactic prin exploatarea și valorificarea 

lotului didactic experimental, a altor terenuri aflate în proprietate, administrare, folosință ori dobândite 

prin donații, concesionări sau în orice alte modalități prevăzute de lege. 

(2) Lotul didactic experimental este suprafața de teren destinată desfășurării unor activități 

specifice de învățământ de către unitățile de învățământ cu profil agricol. 

(3) Loturile didactice experimentale pot face parte din ferma didactică. 

Art. 129. Activitatea în ferma didactică se desfășoară în scopul derulării procesului de învățământ, în 

vederea însușirii de către elevi a competențelor specifice calificărilor din domeniul agricol și economic. 

Art. 130. Fermele didactice beneficiază de toate prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, 

creditarea și alte facilități asigurate de stat operatorilor economici din agricultură si silvicultură, 

inclusiv fonduri de investiții. 

Art. 131. (1) Înființarea de loturi didactice experimentale în ferma didactică se aprobă de consiliul de 

administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și al consiliului local. 

(2) Organizarea fermei didactice se face cât mai aproape posibil de sediul unității școlare. 

(3) Unitățile de învățământ care au în structură fermă didactică se vor înregistra în registrul 

fermelor. 

Art. 132. (1) Suprafața fermei didactice este de 49,43 ha, din care teren arabil 48,63 ha și 0,8 ha pășune. 

(4) Unitatea școlară are încheiate contracte de arendă, contract de închiriere pentru suprafețe de 

pajiști în suprafață de 16,35 ha. 

Art. 133. Ferma didactică are următoarea componență: 

a) colecții biologice: fitotehnică, ampelografică, zootehnică, legumicolă, pomicolă, cu scop pur 

didactic; 

b) sector vegetal de producție pentru principalele plante de cultură din zonă, dar și pentru 

extinderea unor culturi (plante medicinale, levănțică, hamei, șofrănel și altele), culturi furajere pentru 

sectorul zootehnic, culturi legumicole, pomicole și floricole; 

c) parc de mașini și utilaje agricole specifice activității și sector de mecanizare compus din 

ateliere de reparații și întreținere; 

d) sector pentru creșterea animalelor, bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline; 

e) sectoare pentru prelucrarea produselor agricole: lăptărie, carmangerie, procesarea laptelui 

etc; 

h) alte tipuri de loturi experimentale. 

Art. 134. Ferma didactică poate utiliza sisteme intensive sau ecologice de producție – sere, solarii, 

culturi irigate, culturi tehnice, plante medicinale și altele. 



Art. 135. Efectivul de animale în ferma didactică nu va depăși 1 UVM (unități vită mare) pentru un 

hectar de teren cultivat cu plante furajere sau pajiști naturale. 

Art. 136. (1) Veniturile fermei didactice constituie venituri extrabugetare ale unității de învățământ. 

(2) Ferma didactică ține o evidență contabilă pentru activitatea proprie și utilizează contul 

bancar pentru venituri extrabugetare al unității de învățământ, în conformitate cu principiile și forma 

de organizare a societăților agricole. 

Art. 137. Veniturile realizate în ferma didactică și loturile didactice experimentale sunt utilizate 

conform legislației în vigoare. 

Art. 138. (1) Activitățile din ferma didactică sunt coordonate prin extindere de atribuții de către 

directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ. 

(2) Ferma didactică, cu toate componentele prevăzute la art. 72, are următoarea structură de 

personal: 

a) șef de fermă – inginer sau subinginer de specialitate în subordinea directorului sau 

directorului adjunct al unității de învățământ; 

b) tehnician de fermă– în subordinea șefului de fermă; 

c) contabil– în subordinea contabilului-șef de la unitatea de învățământ sau, după caz, a 

directorului/directorului adjunct; 

d) muncitori calificați și necalificați pentru deservirea sectoarelor de activitate, normați conform 

normativelor în vigoare; 

e) paznici. 

(3) Pentru desfășurarea activităților pe loturile didactice experimentale se pot angaja persoane 

cu contract de prestări de servicii sau ca muncitori sezonieri. 

(4) Plata persoanelor prevăzute la alin. (3) se face din veniturile proprii ale unității de 

învățământ. 

(5) Din structura de personal a fermei didactice poate să lipsească, la decizia consiliului de 

administrație al școlii, șeful de fermă; în acest caz, tehnicianul de fermă este în subordinea directorului 

sau directorului adjunct al unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 80 și 82. 

Art. 139. Salarizarea personalului fermei didactice prevăzut la art. 77 alin. (2) se face potrivit 

reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului bugetar. 

Art. 140. Atribuțiile directorului sau directorului adjunct al unităților de învățământ care dețin loturi 

experimentale sau fermă didactică se completează cu următoarele atribuții: 

a) reprezintă ferma în relația cu terți; 

b) coordonează întreaga activitate din fermă și răspunde pentru buna funcționare a acesteia; 

c) răspunde de elaborarea planului de producție și a bugetului de venituri și cheltuieli pe care 

le prezintă spre aprobare consiliului de administrație al unității de învățământ; 

d) avizează bilanțurile contabile trimestriale și anuale întocmite de contabilul-șef al unității de 

învățământ; 

e) răspunde de necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare, 

în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu; 

f) numește și eliberează din funcție personalul fermei didactice, în condițiile legii; 

g) raportează trimestrial consiliului de administrație despre problemele din fermă, despre modul 

cum se realizează planul de producție întocmit de șeful de fermă; 

h) identifică sursele de finanțare, încheierea programelor de parteneriat necesare desfășurării în 

bune condiții a activității fermei didactice; 

i) urmărește realizarea în bune condiții a activității practice a elevilor; 

j) urmărește perfecționarea cadrelor didactice de specialitate și a personalului fermei; 

k) aplică sancțiuni personalului nedidactic din fermă. 

Art. 141. Șeful de fermă: 
a) întocmește, urmărește și răspunde de planul de producție, după avizarea acestuia de către 

director/director adjunct și aprobarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ; 

b) alege tehnologiile specifice fiecărui sector în parte; 



c) organizează și răspunde de derularea activităților din fermă; 

d) întocmește fișele de post pentru toți responsabilii de sectoare și muncitorii fermei; 

e) este obligat să examineze anual fișele posturilor, propunând modificările necesare; 

f) coordonează și dirijează direcțiile de valorificare a producției; 

g) urmărești derularea programului de lucru și evaluează activitatea fiecărui angajat, propunând 

directorului/directorului adjunct sancționarea sau stimularea acestora; 

h) raportează periodic consiliului de administrație despre problemele care apar în fermă; 

i) urmărești înregistrarea corectă a producției în documentele de evidență primară din punct de 

vedere cantitativ, valoric și, după caz, calitativ; 

j) stabilește, pe baza consultării cu directorul/directorul adjunct: 

1. cantitățile de semințe, material săditor, pesticide, îngrășăminte chimice și alte materii și 

materiale; 

2. structura sectorului de creștere a animalelor și a altor loturi experimentale; 

k) asigură derularea acțiunilor de aprovizionare; 

l) răspunde de respectarea normelor de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și 

de protecție a mediului înconjurător; 

m) răspunde de gestionarea bunurilor mobile și imobile ale fermei didactice. 

Art. 142. Economistul (contabilul) Olaru Maria Violeta: 
a) este în subordinea contabilului-șef al unității de învățământ; 

b) asigură întocmirea pârtii din proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității de 

învățământ aferent fermei didactice și le înaintează spre aprobare; 

c) după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, răspunde de executarea acestuia, cu 

respectarea dispozițiilor legale în domeniu; 

d) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situației 

financiare; 

e) urmărește modul de utilizare a fondurilor bănești, realizarea veniturilor și informează 

consiliul de administrație despre disfuncționalitățile sesizate; 

f) organizează și execută inventarierea anuală a mijloacelor din dotare; 

g) face propuneri pentru casări sau înlocuiri de bunuri materiale din fermă; 

h) nu acordă viză de control preventiv pentru activitatea sa. 

Art. 143. Tehnicianul de fermă (administrator patrimoniu-fermă școlară): 

a) răspunde, în concordanță cu sarcinile de serviciu, alături de șeful fermei, de realizarea 

planului de producție; 

b) răspunde de aplicarea tehnologiilor adoptate pentru fiecare produs și proces de producție din 

fermă; 

c) răspunde de asigurarea condițiilor normale pentru derularea activității de instruire practică a 

elevilor. 

Art. 144.  
           (1) Fișele posturilor pentru personalul fermei didactice se aprobă în consiliul de administrație al 

unității de învățământ. 

(2) Atribuțiile prevăzute mai sus corespunzătoare posturilor pentru personalul fermei didactice 

se detaliază și se completează în fișele posturilor. 

(3) Programul muncitorilor necalificați – îngrijitori animale va fi stabilit de seful de fermă de 

regulă 12 cu 24 în așa fel încât animalele să fie îngrijite și supravegheate în permanență. 

Art. 145. Activitatea fermei se bazează pe un plan de producție elaborat de șeful fermei și aprobat de 

consiliul de administrație al unității de învățământ. 

Art. 146. (1) Șeful de fermă împreună cu profesorii de specialitate asigură funcționalitatea fiecărui 

sector al fermei didactice necesar instruirii profesionale pentru disciplinele/modulele de specialitate. 

(2) Șeful de fermă împreună cu cadrele didactice de specialitate asigură efectuarea instructajului 

de protecția muncii. 



Art. 147. Elevii desfășoară activitățile din ferma didactică sub îndrumarea și supravegherea cadrelor 

didactice de specialitate. 

Art. 148. Valorificarea produselor vegetale și animaliere din ferma didactică se face în condițiile legii. 

Cantina școlară beneficiază de produsele fermei, după nevoie, la prețul fermei. 

Art. 149 Unitatea școlară, prin specialiștii ei și ferma didactică, poate executa lucrări agricole și servicii 

la terți, inclusiv consultanță tehnică de specialitate. 

Art. 150. În scopul exploatării terenului agricol unitatea școlară poate încheia contracte de asociere 

sau parteneriate cu operatori economici și persoane fizice autorizate. 

Art. 151. (1) Procesul de dezvoltare a fermei didactice este un obiectiv permanent al unității de 

învățământ și se realizează prin investiții din surse de la bugetul de stat sau de la bugetul consiliului 

local, din venituri proprii și alte surse. 

(2) Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale, prin structurile de specialitate de la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, sprijină prin mijloace specifice activitatea fermelor didactice și a 

loturilor didactice experimentale. 

Art. 152. Dezvoltarea fermei are drept scop îmbunătățirea continuă a condițiilor necesare formării 

profesionale în conformitate cu standardele de pregătire profesională. 

Art. 153. În planul de dezvoltare instituțională a unităților de învățământ se cuprind și obiective privind 

dezvoltarea fermei didactice. 

 

 

Dispoziții Finale 

 

Art. 154. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 07.12.2022 

Art. 155. Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile 

mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun. 

Art. 156. Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează 

la sediul unităţii. 

 

      

ANEXA 1 

 

REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ –CĂMIN AN ŞCOLAR  2022-2023 

 

    Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot mânca la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin 

regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective. 

  În internatul şcolar sunt cazaţi elevii care au domiciliul în afara localităţii în care  este situată şcoala, 

orfanii, cei proveniţi din plasament familial şi asistaţii caselor de copii orfani.  

    Solicitările pentru cazarea elevilor în internat se fac în scris la conducerea şcolii. 

    Repartizarea elevilor în internat se va face diferenţiat pentru băieţi şi fete pe cicluri de învăţământ şi 

clase .  

 

 

DREPTURILE  ELEVILOR  INTERNI   
    Se acordă toate drepturile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitare  

   Elevii interni au dreptul să folosească în mod gratuit baza materială  a căminului şi să servească 

masa la cantina şcolii . 

  Pot să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor din internat . 

  Au dreptul să participe  la toate manifestările cultural artistice şi sportive  organizate in scoală .   

     

ÎNDATORIRELE  ELEVILOR  INTERNI. 



 

  Să achite taxa de internat cu cel puţin o săptămână pentru luna următoare.  

  Să respecte programul cadru al internatului . 

  Să folosească în mod corespunzător bunurile de inventar ,instalaţiile electrice şi sanitare . 

  Să respecte regulile igienico-sanitare . 

  Să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de internat . 

  Să păstreze liniştea ,ordinea şi curăţenia în camera de locuit . 

  Să preia şi să predea lenjeria de pat pe care a folosit-o. 

  Să respecte regulile de prevenire a incendiilor si situaţiilor de urgenţă .  

  Respect  constant faţă de elevi, profesori şi restul personalului şcolii;  

  Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate ; 

  Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problemă prin dialog şi în conformitate cu  

regulamentul şcolar, solicitând sprijinul pedagogului de serviciu,dirigintelui  sau conducerii şcolii; 

 Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie dar mai ales atunci când se produc 

incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea adevărului. 

 

ELEVILOR INTERNI LE SUNT INTERZISE. 

 

    Elevii nu au voie ca în timpul cursurilor să pătrundă în incinta căminului.  

    Elevii nu au voie să aducă în cămin persoane străine (au voie doar rudele). 

    Este interzis în cămin  fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de droguri.  

   Este interzis elevilor să introducă pe perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri  de arme, petarde, 

pocnitori, muniţie sau substanţe care ar afecta securitatea elevilor şi a personalului scolii. 

   Este interzis elevilor sa posede sau sa difuzeze materiale cu caracter violent,  

obscene sau pornografice  

  Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă 

deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de cei vinovaţi pedagogului de serviciu sau dirigintelui . 

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea voinţă elevii vor suporta costurile reparaţiilor 

sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii răspunderea va fi colectivă.  

   Elevii vor semna la început de an şcolar în prima zi un proces verbal încheiat în urma acţiunii de 

prelucrare a normelor de protecţia muncii şi a celorlalte norme care asigură securitatea persoanei în 

incinta şcolii. 

   Niciunui elev nu-i este permis a face din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a unui 

coleg, obiect de jignire sau insultă. Se consideră abatere gravă folosirea expresiilor triviale, a 

invectivelor şi a altor elemente de limbaj abject. Pentru asemenea abateri se aplică scăderea notei la 

purtare cu cel puţin 2 puncte. 

   Este interzisă intervenţia elevilor la instalaţia electrică, de gaz, termică în orice situaţie s-ar ivi. Cei 

ce nu respectă această prevedere sunt direct răspunzători de consecinţe ei suportând şi alte sancţiuni 

prevăzute în prezentul regulament în funcţie de gravitatea faptei. 

     Este interzisă plecarea din cămin fără bilet de voie semnat de diriginte, director, pedagog de 

serviciu. 

     Este interzisă retragerea din cămin fără consimţământul familiei şi aprobat de conducerea şcolii.  

 

NERESPECTAREA ACESTOR NORME DE ORDINE INTERIOARĂ ATRAGE DUPĂ SINE 

URMĂTOARELE SANCŢIUNI . 

 

 ELIMINAREA DIN INTERNAT . 

 SCĂDEREA NOTEI LA PURTARE. 

 EXMATRICULAREA DIN ŞCOALĂ , 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE ŞI A CENTRELOR DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 

 

 

Dispoziţii generale 

Art.1. Prezentul regulament este elaborat conform articolelor 70, 242, 247, 249, 250 şi 262 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Art.2. În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează structuri info-

documentare: centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare. La nivelul unei unităţii de 

învăţământ nu pot fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare. 

Art.3. (1) Bibliotecile şcolare, respectiv centrele de documentare şi informare din unităţile de 

învăţământ deservesc, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi 

comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

(2) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare, în conformitate cu funcţiile specifice, 

susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, sprijină 

realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând 

nevoilor de informare şi documentare a tuturor beneficiarilor. 

Art.4. (1) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează politica documentară, integrată în politica 

educaţională. 

(2) Politica documentară reprezintă un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informării şi 

documentării vizând cele patru domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, 

relaţii şi dezvoltare comunitară. 

(3) Politica documentară cuprinde, la nivelul unităţii de învăţământ, elemente privind politica de 

constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor info-documentare în vederea dezvoltării 

colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare 

a utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului 

documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de formare în domeniul info-

documentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi a parteneriatelor, de realizare şi 

promovare a educaţiei pentru informaţie si a unei culturi a informatiei, de identificare a nevoilor 

utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de promovare şi comunicare asupra acţiunilor în 

domeniul info-documentar, o politică de evaluare a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în 

domeniul info-documentar. 

(4) In documentele de proiectare managerială a unităţilor de învăţământ vor fi cuprinse ţinte, opţiuni 

strategice şi obiective specifice domeniului informării şi documentării realizate prin planuri 

operaţionale, corelate cu politica documentară a şcolii. 

Art.5. Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare asigură accesul la resursele 

Platformei Şcolare de e-learning şi Bibliotecii Şcolare Virtuale. 

Art.6. Regulamentul de ordine interioară al unităţilor de învăţământ include prevederi specifice 

organizării şi funcţionării bibliotecii şcolare, respectiv a centrului de documentare şi informare. 

 

SECŢIUNEA A. CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI) 



Art.7. Centrul de documentare şi informare este o structura info-documentara modernă, un centru de 

resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, 

informare şi de exploatare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi 

integrare. 

Art.8. (1) CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actualizat, pluridisciplinar, pe 

suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de 

documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat 

organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor 

documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ şi 

este parte integrantă a unităţii de învăţământ. 

(2) CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice 

si sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor 

didactice şi membrilor comunităţii locale. 

(3) Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor info-documentare existente 

la nivelul unităţii de învăţământ, diversificarea serviciilor specifice şi a resurselor documentare, 

întărirea rolului pedagogic a personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi 

extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţie actuală a tuturor utilizatorilor şi la expertiza unui 

personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării. 

(4) CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, preia şi integrează 

fondul documentar al bibliotecii şcolare. 

Art.9. Misiunea centrului de documentare şi informare este de a forma şi de a dezvolta o cultură 

informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la informaţie şi 

documentaţie actuală a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin 

activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul info-

documentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor cheie ale 

elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine 

implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la 

realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului. 

Art.10. CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de 

orientare şcolară şi profesională, de comunicare, tehnică, recreativă. 

Art.11. (1) Centrele de documentare şi informare pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat sau particular. 

(2) Centrele de documentare şi informare sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către 

Casele Corpului Didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, prin Direcţia Generală 

Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară. 

(3) Centrele de documentare şi Informare se înfiinţează prin decizie a directorului Casei Corpului 

Didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul 

Educaţiei, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului 

director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general. 

(4) Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI: unitate din învăţământul 

preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau SAM) cu personalitate juridică, de stat sau 

particulară, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unităţii de învăţământ în care 

poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la suprafaţă şi la capacitatea 

de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice, 

respectiv susţinere din partea consiliului local; 

(5) Casa Corpului Didactic informează periodic ME cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel 

judeţean. 

(6) Casa Corpului Didactic organizează atât stagii tematice adresate directorilor unităţilor de 

învăţământ care solicită înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizează sprijinirea unităţilor 

de învăţământ în elaborarea proiectului de amenajare a centrului de documentare şi informare în 

conformitate cu standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuă privind organizarea, 



funcţionarea, animarea şi exploatarea CDI adresate profesorilor documentarişti, dar şi cadrelor 

didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ cu CDI funcţional.  

(7) Parcurgerea stagiului iniţial de formare privind amenajarea şi funcţionarea CDI este obligatorie. 

(8) Amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare se face pe baza unui proiect de 

amenajare realizat de o echipă de proiect din unitatea de învăţământ sub coordonarea de directorului 

unităţii de învăţământ. Proiectul de amenajare este aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ şi este avizat de către directorul Casei Corpului Didactic. Decizia de înfiinţare a CDI va fi 

eliberată de Casa Corpului Didactic după validarea proiectului de amenajare. 

(9) Reamenajarea sau schimbarea locaţiei centrului de documentare şi informare se realizează în baza 

unui proiect de reamenajare întocmit la nivelul unităţii de învăţământ, aprobat de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi avizat de directorul CCD. CDI înfiinţate în unităţile de 

învăţământ nu pot fi desfiinţate. 

 

Capitolul I. RESURSE MATERIALE 

Art.12. În amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare trebuie se ţine cont de specificul 

activităţilor derulate, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivel de studiu), de 

particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze. 

Art.13. (1) Spaţiul şi resursele CDI trebuie să asigure condiţiile necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi 

derulării tuturor tipurilor de activităţi. 

(2) In alocarea şi organizarea spaţiului pentru Centrul de Documentare şi Informare se recomandă 

respectarea următoarelor condiţii: 

a) suprafaţa alocată să fie de minimum 3 mp x 10% din numărul total al elevilor din unitatea de 

învăţământ; 

b) capacitatea de primire (numărul de locuri) să fie de min. 10% din numărul total al elevilor din 

unitatea de învăţământ. 

(3) Spaţiul CDI să fie situat în unitatea de învăţământ, cu acces facil pentru elevi, recomandabil în zona 

centrală a unităţii de învăţământ; 

Art.14.(1) Centrul de documentare şi informare este organizat modular şi asigură în interiorul său 

următoarele spaţii specifice: spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, 

spaţiul audio-video şi multimedia, spaţiul de documentare pedagogică/spaţiul pentru profesori, spaţiul 

lucrărilor documentare, spaţiul lucrărilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în 

echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul de afişaj şi 

expoziţii, spaţiul pentru presă. 

(2) Spaţiile centrului de documentare şi informare corespund funcţiilor acestuia şi nu vor fi strict 

delimitate prin construcţie. 

(3) In funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, pot fi amenajate şi alte 

spaţii în interiorul sau în exteriorul CDI: spaţiul de depozitare, de stocare, de arhivare etc. 

Art.15. (1) Mobilierul din CDI trebuie să fie adaptat beneficiarilor, să fie modular, solid, modern şi 

practic, să respecte normele de securitate, să permită accesul liber la fondul documentar, precum şi 

reorganizarea spaţiului în funcţie de activităţi. 

(2) In organizarea CDI se are în vedere asigurarea accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea 

condiţiilor de spaţiu, mobilier si securitate adecvate. Înălţimea rafturilor se recomandă să fie de 1,60 

m-1,80 m, pentru învăţământul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru învăţământul 

primar şi 1,30 pentru învăţământul preşcolar. 

Art.16. Echipamentele şi aparatura achiziţionată pentru CDI vor permite exploatarea resurselor puse 

la dispoziţia utilizatorilor în cadrul CDI. 

Art.17. (1) In spaţiul CDI va fi pus la dispoziţie fondul activ de publicaţii. 

(2) Pentru evitarea supraîncărcării, se va utiliza spaţiul de depozitare pentru documentele mai puţin 

solicitate. 

(3) Constituirea, completarea şi actualizarea fondului documentar se realizează în funcţie de 

următoarele criterii: 



a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează CDI; 

b) obiectivele şi activităţile propuse în documentele de planificare ale CDI; 

c) nevoile de informare şi documentare ale beneficiarilor; 

d) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală şi a listelor bibliografice din 

manualele utilizate; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, 

diviziunile si subdiviziunile CZU (clasificarea zecimala universala) 

e) componenţa fondului sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare 

titlu; 

(4) Fondul documentar al CDI va fi în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, dacă sunt 

şcolarizaţi elevi aparţinând unei minorităţi naţionale, în limbile de circulaţie internaţională predate în 

unitatea de învăţământ respectivă, dar şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor şi nevoilor identificate, 

în alte limbi străine. 

Art.18. Fondul documentar şi serviciile oferite de centrele de documentare şi informare vor fi 

permanent actualizate pentru a permite o mai bună adaptare la nevoile de informare şi formare a 

utilizatorilor în domeniul info-documentar, respectiv pentru participare continuă la dezvoltarea 

competentelor cheie ale elevilor. 

Art.19. Baza materială a centrelor de documentare şi informare este asigurată de comunitatea locală, 

de Ministerul Educaţiei şi de alte instituţii centrale sau locale, prin inspectoratele şcolare sau direct prin 

unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează. 

 

Capitolul II. RESURSE UMANE 

Art.20. In CDI va fi normat jumătate de post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile 

Legii 1/2011, art. 262 lit. g, coroborat cu art. 247 lit. m. 

Art.21. Angajarea şi încadrarea pe post a profesorilor documentarişti se realizează conform 

prevederilor metodologiei de mobilitate elaborată şi aprobată de ME. 

Art.22. Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în 

conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor / catedrelor declarate vacante în învăţământul 

preuniversitar elaborată şi aprobată de către ME. 

Art.23. Formarea continuă şi evoluţia în carieră a profesorului documentarist se realizează în 

conformitate cu art. 242 din Legea nr.1/2011. Prevederi privind participarea la definitivarea în 

învăţământ şi susţinerea gradelor didactice sunt prezentate metodologia de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional pentru definitivarea în învăţământ, respectiv în metodologia pentru organizarea 

examenelor de susţinere a gradelor didactice, elaborate şi aprobate de ME. 

Art.24. Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de CCD care va desemna 

un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu ISJ. 

Art.25. Activitatea profesorului documentarist se desfăşoară pe parcursul a 40 de ore săptămânal, 

repartizate după cum urmează: 

a) 18 ore - activităţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice. Activităţile 

constau în iniţiere în cercetarea documentară, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare 

şcolară şi profesională, activităţi de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, animaţii lectură, 

animaţie culturală etc. Activităţile se vor desfăşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor, 

cu clasa întreagă sau cu grupe de elevi. 

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, 

întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea 

informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare – până la 12 ore. 

c) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ: asigurarea accesului liber la fondul 

documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, mentorat, şcoală după 

şcoală, activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale, gestionarea CDI - minimum 10 ore. 

Art.26. (1) Personalul încadrat în CDI este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi va fi 

evaluat anual pe baza fişei de evaluare întocmită în baza fişei postului. 



(2) Fişa postului şi fişa de evaluare sunt întocmite în baza fişei cadru a postului şi fişei cadru de evaluare 

a profesorului documentarist aprobate de ME, particularizate la specificul activităţii din unitatea de 

învăţământ. 

Art.27. (1) Intr-un centru de documentare şi informare pot exista, în condiţiile legii, atât profesorul 

documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar. 

(2) In aceasta situaţie, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către profesorul 

documentarist şi bibliotecar, repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului. 

Domeniile de competenţă din fişa cadru a postului de profesor documentarist, precum şi 

responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite. 

Art.28. (1) Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist sunt proiectarea, planificarea, 

organizarea şi realizarea activităţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice, 

monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul clasei de elevi, 

dezvoltarea de parteneriate, comunicarea şi gestionarea CDI, managementul carierei al dezvoltării 

profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ. 

(2) Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogica, cea culturală, de comunicare şi 

de gestionare fiind direct corelate cu funcţiile CDI. 

(3) Detalierea domeniilor de competenţă şi atribuţiile profesorului documentarist se realizează prin fişa 

cadru a postului a profesorului documentarist elaborată şi aprobată de ME; 

Art.29. (1) Casa Corpului Didactic coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor 

documentarişti prin profesorii metodişti din CCD şi formatorii naţionali din proiectul „Educaţie pentru 

informaţie”. 

(2) Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI se realizează de către CCD; 

(3) Evaluarea profesorilor documentarişti se realizează de către directorul unităţii de învăţământ şi de către 

ISJ, prin inspectorul de specialitate, metodişti şi formatorii naţionali din proiectul „Educaţie pentru 

informaţie”. 

Art.30. Personalul didactic încadrat în CDI beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg 

din actele normative în vigoare. 

 

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE 

Art.31. (1) Parte integrantă a unităţii de învăţământ, CDI beneficiază de toate tipurile de finanţare 

conform prevederilor legale. 

(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări, din 

partea unor ONG-uri, asociaţii, fundaţii, societăţi sau a unor instituţii cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. 

Art. 32. (1) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ va aproba un buget de amenajare/ 

reamenajare în baza proiectului de amenajare/reamenajare al CDI, cât şi bugetul anual de funcţionare 

al CDI. 

(2) Se alocă centrului de documentare si informare, prin execuţia bugetară a fiecărui an un fond de 

funcţionare, de dezvoltare şi actualizare a fondului de publicaţii, de completare a dotărilor cu 

echipamente şi mobilier. 

 

Capitolul IV. ACTIVITATEA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

Art.33. În CDI se pot iniţia, organiza şi desfăşura următoarele categorii de activităţi: 

a) pedagogice: prezentarea CDI şi a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea 

documentară, formarea competenţelor din domeniul info-documentar prin CDŞ/CDL, activităţi 

şcolare, proiecte disciplinare şi inter/trans disciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea si 

consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competentelor cheie ale elevilor, învăţare 

remedială de tip „şcoala de după şcoală”, activităţi pentru copii şi tineri capabili de performanţă, 

orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, activităţi privind integrarea noilor tehnologii ale 

informării şi comunicării (TIC) în activitatea didactică, parteneriate educative şi activităţi 

extraşcolare, utilizarea Platformei Şcolare de e-learning, a Bibliotecii Şcolare Virtuale. 



b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio-video şi mass-media, expoziţii, 

vizite şi întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere 

de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale 

etc.; 

c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau 

externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi 

locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, 

participarea la promovarea activităţilor CDI si a imaginii scolii etc; 

d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor), 

a resurselor materiale (mobilier, materiale şi echipamente), a fondului documentar, a formării 

profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor 

planificate; 

Art.34. Activităţile în CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat cu cadrele 

didactice din unitatea de învăţământ sau împreună cu partenerii externi, respectiv individual. 

Art.35. (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea 

activităţilor în CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe baza unui 

orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii 

de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor. 

(2) Se asigură accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia; 

(3) Utilizarea programată a CDI presupune participarea beneficiarilor la activităţi iniţial programate. 

Acestea se realizează pentru un grup/clasă de elevi de către profesorul documentarist individual sau în 

parteneriat cu alte cadre didactice/parteneri externi. 

(4) Utilizarea programată presupune: 

a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul 

documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea de învăţământ, 

respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic; 

b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - 

disciplinare, inter/transdisciplinare, activităţi pedagogice, activităţi în colaborare privind orientarea 

şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass-

media, de presă, animaţii audio-video, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către 

profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogică/parteneri externi; 

(5) Utilizarea neprogramată/libera presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în prezenta 

profesorului documentarist, în vederea realizării de către aceştia a unor activităţi care nu necesită o 

programare anticipată. Utilizarea neprogramata/liberă presupune: activitate de informare, 

documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, profesional sau 

personal, asistentă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de lectură, de 

consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare on-line în scopuri educative, 

întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere a timpului liber realizate în scop 

educativ etc. Utilizarea neprogramată a CDI se realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de 

obicei, în afara programului şcolar. Timpul alocat activităţilor neprogramate în CDI este de minimum 

10 ore/săptămână. 

Art.36. (1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial 

de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate, care vor 

cuprinde activităţi pentru operaţionalizarea priorităţilor definite în documentele de proiectare 

managerială proiect de dezvoltare instituţională (PDI) şi planurile manageriale. Acestea vor cuprinde 

întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist. 

(2) Activitatea în CDI cuprinde acţiuni corespunzătoare misiunilor profesorului documentarist: 

pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestiune. 

(3) Structura generală a proiectului anual de activitate este prezentată în Anexa a prezentului 

regulament. 



(4) Planului semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parţiale derivate din obiectivele anuale, 

respectiv activităţile (secvenţe, cursuri, proiecte, animaţii etc.), obiectiv, responsabil, parteneri, 

data/perioada, evaluarea - mijloace şi itemi. 

(5) Planul semestrial de activitate va fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de 

activităţile dezvoltate, activităţile din programele şcolare desfăşurate în CDI, disponibilitatea cadrelor 

didactice, de condiţiile de umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi. 

(6) Documentele de proiectare şi planificare a activităţii CDI vor cuprinde activităţi propuse de 

profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau alţi 

parteneri. Activităţile propuse vor respecta criteriile generale ale definirii activităţilor în CDI şi 

obiectivele anuale stabilite. 

(7) Profesorul documentarist va realiza şi prezenta la sfârşitul anului şcolar un raport de anual de 

activitate. 

Art. 37. Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii din interiorul sau din 

exteriorul unităţii de învăţământ. Parteneriatele externe angajate vor fi supuse aprobării conducerii 

unităţii de învăţământ. Profesorul documentarist planifica, organizează şi desfăşoară, în colaborare cu 

aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în proiectul anual de activitate şi în 

planurile semestriale. 

Art. 38. (1) Prin activitatea desfăşurată în CDI se urmăreşte dezvoltarea competenţelor info-

documentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar al CDI. 

(2) In calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa 

pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare. Activităţile organizate in acest sens 

vor viza dobândirea, de către elevi a autonomiei in învăţare şi dezvoltării spiritului critic, prin 

dezvoltarea progresivă a capacitaţii de a se orienta în CDI, de a cunoaşte diferitele tipuri de surse şi 

resurse documentare, de a utiliza instrumente tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de 

dezvolta competente de căutare, selectare, prelucrare, organizare şi comunicare a informaţiilor, 

respectiv de autoevaluare şi evaluare a demersului şi a rezultatului cercetării. 

(3) Activităţile de iniţiere a elevilor in domeniul cercetării documentare se organizează în cadrul unor 

cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (CDS) sau în cadrul unor secvenţe 

pedagogice, cursuri sau proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul 

documentarist şi cadrele didactice. Predarea conţinuturilor care presupun lucru cu resurse autentice se 

vor realiza în CDI. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ şi responsabilii comisiilor metodice vor susţine şi vor încuraja 

demersul cadrelor didactice de desfăşurare a unor activităţi şcolare şi extraşcolare care presupun 

utilizarea resurselor CDI, abordări transdisciplinare a conţinuturilor, respectiv şi colaborarea între 

cadrele didactice şi profesorul documentarist. 

Art.39. Activitatea CDI se desfăşoară în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de 

funcţionare internă elaborate de profesorul documentarist şi validate de conducerea unităţii de 

învăţământ; 

Art.40.(1) Gestionarea şi comunicarea fondului documentar constă în realizarea următoarelor categorii 

de activităţi: dezvoltarea colecţiilor (achiziţia, selecţia, deselecţia), prelucrarea documentelor: evidenta 

(evidenta primară a documentelor – globală şi individuală), catalogare, clasificare şi indexare, respectiv 

informatizarea fondului; 

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând Clasificarea Zecimală 

Universală, indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 

la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ; 

(3) Toate operaţiunile cu privire la fondul documentar al CDI se derulează în sistem informatizat, dacă 

sunt îndeplinite condiţiile necesare. Pe termen mediu se va avea în vedere informatizarea fondului 

documentar existent la nivelul unităţii de învăţământ. 

(4) Pentru facilitarea accesului la resursele documentare pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul 

documentelor audio-vizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste de noutăţi etc. 



(5) Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumut la domiciliu conform 

reglementarilor în vigoare. 

(6) Activitatea organizată în centrele de documentare şi informare este parte a activităţii şcolare şi 

extraşcolare desfăşurată la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Capitolul V. EVALUARE CDI 

Art.41. Evaluarea CDI şi a politicii documentare a unităţii de învăţământ poate fi internă (efectuată 

sau solicitată de conducerea de învăţământ) sau externă (solicitată sau efectuată de o instituţie abilitată 

în acest sens) fiind realizată pe baza unor fişe de evaluare elaborate în concordanţă cu HG 1534/2008 

şi OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare privind asigurarea 

calităţii în educaţie, respectiv cu raportarea la standardele de amenajare, dotare, organizare şi 

funcţionare a CDI. 

 

Sectiunea B. BIBLIOTECILE ŞCOLARE 

Art.42. Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a 

organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente 

specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, 

cercetare, educaţie sau recreere. 

Art.43. Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau 

particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unităţii de învăţământ/consorţiului, cu avizul 

Consiliului de Administraţie, şi nu poate fi desfiinţată, ci doar reorganizată sau integrată în centrul de 

documentare şi informare. Pe termen mediu bibliotecile şcolare vor fi transformate în centre de 

documentare si informare; In unităţile de învăţământ fără personalitate juridică pot fi organizate 

structuri info-documentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare si 

informare în vederea asigurării accesului la informaţie a elevilor; 

Art.44. Biblioteca şcolară se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care 

funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în 

vigoare; 

Art.45. Biblioteca şcolară oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare 

elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică. 

Art.46. Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de 

învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri 

de învăţământ. 

Art.47. Biblioteca şcolară, in conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor de 

documentare şi informare a beneficiarilor. 
Art.48. Bibliotecile şcolare sunt coordonate metodologic de către Casa Corpului Didactic la nivel 

judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei. 

Art.49. Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie 

şi documentaţie, de a susţine procesul intructiv-educativ, a participa la dezvoltarea competentelor cheie 

ale elevilor; 

 

Capitolul I. RESURSE MATERIALE 

Art.50. Bibliotecii şcolare i se asigură o locaţie corespunzătoare organizării, tezaurizării, conservării 

colecţiilor şi accesului beneficiarilor. 

Art.51. La constituirea unei biblioteci şcolare se asigură de regulă două încăperi alăturate care să 

deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură. 

Art.52. (1) Dotarea unei biblioteci şcolare trebuie să fie de minimum 3 volume /elev, urmând ca 

raportul de 10 volume /elev să fie atins progresiv în cel mult 5 ani. 

(2) Fondul de publicaţii al bibliotecii şcolare va fi în limba română, în limbile minorităţilor, dacă la 

nivelul unităţii de învăţământ se organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 



respectiv în limbile de circulaţie internaţională predate la nivelul unităţii de învăţământ şi, în funcţie 

de solicitările beneficiarilor, în alte limbi de circulaţie internaţională. 

Art.53. Biblioteca şcolară include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, spaţiul de informare şi 

documentare, spaţiul de lectură şi depozitul de carte. 

Art.54. În biblioteca şcolară se va utiliza mobilier modular, solid şi practic, adaptat beneficiarilor. 

Art.55. Biblioteca şcolară asigură accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare 

individuală în interes şcolar, profesional sau personal. 

Art.56. În biblioteca şcolară se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar 

documentele mai puţin solicitate vor fi  organizate în spaţiul de depozitare. 

Art.57. Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizează în funcţie de 

următoarele criterii: 

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ; 

b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;  

c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de 

bibliotecarul şcolar si in baza obiectivelor unităţii de învăţământ; 

d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare; 

Art.58. Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la 

domiciliu. 

Art.69. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a 

documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se 

realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002. 

 

Capitolul II. RESURSE UMANE 

Art.60. (1) În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.  

(2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea Educatiei Nationale 

nr. 1/2011. 

Art.61. Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice auxiliare de bibliotecar şcolar sunt cele prevăzute de 

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 250, lit. a). 

Art.62. Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal. 

Art.63. Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt: 

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale; 

b) asigură funcţionarea CDI; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a 

bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 

d) ţine evidenţa a fondului de publicaţii; 

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, 

precum şi a particularităţilor psiho-pedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

siguranţă existente în unitatea de învăţământ. 

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii 

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

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 

Ele se stabilesc prin fişa postului aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.  

Art.64. (1) Formarea continuă a bibliotecarului şcolar se realizează prin: 

a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de CCD; 

b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de ABR sau alte 

organizaţii abilitate; 



c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de CCD, de MECTS şi 

alţi furnizori acreditaţi de ME, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera 

profesională. 

(2) Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. In promovarea bibliotecarilor 

se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă; 

Art.65. Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care 

decurg din actele normative în vigoare. 

Art.66. Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile Consiliului Profesoral şi Consiliului de 

Administraţie, cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare. 

Art.67. Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct al unităţii de 

învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi 

funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare in realizare obiectivelor stabilite 

la nivel instituţional; 

Art.68. Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a 

descriptorilor de calitate din fişei postului/evaluare realizată prin respectarea fişei cadru da prostului şi 

fişei cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de ME. 

Art.69. Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se face de către directorul unităţii de învăţământ, 

respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ. 

 

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE 

Art.70. (1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare 

conform legii. 

(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din 

sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Art.71. Se alocă bibliotecilor şcolare, prin execuţia bugetară a fiecărui an un fond de funcţionare, 

dezvoltare şi actualizare a fondului de publicaţii. 

 

Capitolul IV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ŞCOLARE 
Art.72. Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă 

publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter 

enciclopedic. 

Art.73. Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform 

reglementărilor biblioteconomice în vigoare (Legea 334/2002), cu prelucrare în sistem informatizat 

acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel: 

a) dezvoltarea colecţiilor (achiziţia, selecţia, deselecția) 

b) prelucrarea documentelor: evidenta (evidenta primară a documentelor – evidenţa globală prin 

completarea registrului de mişcare a fondurilor (RMF) şi individuală prin completarea registrului 

inventar (RI) şi analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din Patrimoniul 

Cultural Naţional Mobil), catalogare, clasificare si indexare. 

c) informatizarea fondului 

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând Clasificarea Zecimală 

Universală, indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 

la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ; 

Art.74. Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente, se realizează prin: 

a) achiziţii de carte de la unităţile specializate; 

b) abonamente la publicaţii periodice; 

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare; 

d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice; 

e) împrumut interbibliotecar. 

Art.75. Criterii pentru completarea colecţiilor: 



a) profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca; 

b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea unui 

fond de carte echilibrat; 

c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de 

exemplare din fiecare titlu; 

d) cerinţele de informare si documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală 

şi de metodica predării, cât şi probleme de specialitate ale disciplinelor predate. 

Art.76. Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, 

specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie. 

Art.77. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a 

documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea 

fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicată în 

2005. 

Art.78. Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi 

prin împrumutul la domiciliu.  

Art.79. Bibliotecarul şcolar organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a 

elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii contribuind la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor-cheie. 

Art.80. Bibliotecarul şcolar sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului 

de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, 

precum şi materiale documentare şi de studiu. 

Art.81. (1) Bibliotecarul şcolar iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de 

lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, 

organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale 

desfăşurate în comunitatea locală/naţională/ internaţională. 

(2) Bibliotecarul şcolar promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape 

documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc. 

Art.82. Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care 

cuprinde: obiectivele generale, obiective specifice, respectiv denumirea activităţilor, 

obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, data/perioada, evaluare - mijloace şi itemi. Acestea vor fi 

structurate structurate pe tipuri şi categorii. 

Capitolul V. EVALUARE 

Art.83. Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişei de evaluare realizată în concordanţă cu 

HG 1534/2008 şi OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare privind 

asigurarea calităţii în educaţie. 

DISPOZITII FINALE 

Art.84. (1) Prezentul regulament se aplică tuturor CDI şi bibliotecilor din sistemul de învăţământ 

preuniversitar. 

(2) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor şcolare, 

precum drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al 

fiecărui CDI, respectiv fiecărei biblioteci, aprobat de conducerea unităţii de învăţământ în care 

funcţionează. 

(3) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ 

preuniversitar în care funcţionează biblioteci şcolare sau centre de documentare şi informare au 

obligaţia de a elabora Regulamentul de ordine interioară al bibliotecii sau al CDI. 

 

 CODUL DE ETICA 

 

Codul de etică al cadrului didactic de la Colegiului Tehnic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 

cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, precum si demnitatea 

în relatia cu ceilalti parteneri educationali 



Responsabilitatile care-i revin cadrului didactic îl obliga la respectarea neconditionata a 

Codului profesiei si la o înalta tinuta cetateneasca. Activitatea sa trebuie sa se caracterizeze prin 

competenta, profesionalism, creativitate, cinste, responsabilitate si patriotism. 

In intreaga sa activitate, cadrul didactic va actiona aplicand urmatoarele principii deontologice: 

1. Desfasurarea activitatii profesionale la nivelul calitativ cel mai înalt, cu responsabilitate si cinste fata 

de elevi , parinti si institutia pe care o reprezinta. 

2. Comportarea de natura sa contribuie la cresterea prestigiului de cadrului didactic, prin: 

o devotament fata de profesiunea aleasa; 

o efort personal de îmbunatatire continua a propriilor cunostinte si deprinderi; 

o instruirea si perfectionarea profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei 

persoanelor instruite; 

o promovarea spiritului de echipa, curajului, a opiniilor, încrederii si respectului reciproc; 

o pastrarea echilibrului între dorinta de afirmare si modestia, care trebuie sa-l caracterizeze. 

3. Acordarea importantei cuvenite aspectelor ecologice, sociale si economice, in rezolvarea  

problemelor. 

4. Realizarea numai a acelor sarcini sau lucrari pentru care are competenta necesara. 

5. Apel la sfatul si experienta altor specialisti, ori de câte ori interesele institutiei sau ale beneficiarilor 

o cer . 

6. Evitarea oricarei concurente neloaiale cu cadre didactice , din alte unitati scolare , prin  publicitate 

defaimatoare, exploatarea financiara a pozitiei sale sau a pozitiei unui  subordonat, critica publica a 

altor profesori in probleme care tin de profesie, exercitarea  de presiuni sau influente pentru obtinerea 

de avantaje nemeritate. 

7. Furnizarea de informatii corecte in orice situatie 

8. Promovarea si utilizarea metodelor si tehnicilor de asigurare a calitatii. 

9. Acordarea de consultanta profesionala, economica si ecologica corecta. 

10. Refuzul preluarii de lucrari sau sarcini care nu sunt corecte din punct de vedere profesional,  

economic sau legal si care, în mod evident, pot prejudicia interesele si viitorul tarii. 

11. Respectarea drepturilor si intereselor de proprietate ale altor cadre didactice sau institutii in cazul 

lucrarilor de cercetare stiintifica . 

Prezentul cod de etica este aprobat in Consiliul de Administratie fiind un document care se 

alatura Regulamentului de ordine interioara, si celorlalte legi care guvernează procesul de  învățământ. 

 


