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Nr.înreg. 2806/11.11.2016 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

 

LICEUL  TEHNOLOGIC  ,,HENRI  COANDĂ”  BUZĂU 

AN ŞCOLAR  2016-2017 

 

 

Actualizat conform O.M.E.N.C.Ş. 5079/31.08.2016 

 

Dezbătut în Consiliul Profesoral din data de 03.11.2016 

Aprobat  în Consiliul de Administraţie din data 10.11.2016 

  

Având în vedere că: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii noastre şcolare, constituie un sistem 

unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic 

auxiliar şi administrativ/nedidactic din şcoala noastră, precum şi pentru beneficiarii 

primari ai educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii şi reprezentanţii legali ai 

acestora, prezentul act se află în concordanţă cu Constituţia României, Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor 

Fundamentale ale Uniunii Europene, cu Carta Limbilor Minoritare şi Regionale, 

Constituţiei României, precum şi cu prevederile următoarelor legi : 

 Legea Educaţiei Naţionale,  nr 1/2011 (art. 3, 18, 19, 20, 25, 33,36, 42, 45, 46, 50, 51, 

52,57, 58, 60,61,62, 63, 68, 69, 70, 71, 72,74,76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 96, 

97, 98, 101, 105, 107, 112, 113, 234, 245, 247, 248, 249, 256, 266, 280, 281, 360), 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin  

O.M.E.N.C.Ş. 5079/31.08.2016 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

 Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 – republicată* în Monitorul 

Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 cu modificările ulterioare, 

 O.M.E.N.C.Ş.  4742/10.08.2016 – Ordin privind aprobarea Statutului Elevului 

 OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă in unităţile 

de învăţământ preuniversitar cu modificările ulterioare; 

- se adoptă prezentul Regulament intern care intră în vigoare începând cu15.11.2016din  

anul şcolar 2016-2017 
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CAPITOLUL I 

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

STRUCTURI ORGANIZATORICE 

 

1. CONSILIUL PROFESORAL 

 

1.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

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

de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este 

directorul. 

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

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire 

practică. 

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

toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi 

are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde 

declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la 

şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră 

abatere disciplinară. 

(4)Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 

total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de 

bază în unitatea de învăţământ. 

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

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 

personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6)Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales 

de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale 

ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7)La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 

desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai 

operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot 

participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. 

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

de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, 

directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi 

aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează 

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

(Conform art. 57 din ROFUIP 5079/2016) 
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1.1.1. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a)analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ, care se face public; 

b)alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c)dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ; 

d)dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări 

sau modificări ale acestora; 

e)aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia 

şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f)hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 

potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ, 

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

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h)validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de 

învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

"bine", pentru elevii din învăţământul primar; 

i)avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

j)avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual; 

l)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare 

a activităţii desfăşurate de acesta; 

m)propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice; 

n)propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" 

personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea 

didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

o)dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte 

de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la 

nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare 

a acestora; 

p)dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

r)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii; 

s)îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 

orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

u)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

(Conform art.58 din ROFUIP 5079/2016) 

1.1.2. Documentele consiliului profesoral sunt: 

a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b)convocatoare ale consiliului profesoral; 

c)registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

(Conform art.59 din ROFUIP 5079/2016) 
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1.2. COMPONENŢA CONSILIULUI PROFESORAL (vezi Anexa 1) 

 

2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

2.1.  ORGANIZARE  SI FUNCŢIONARE 

 Consiliul de Administraţie funcţionează şi are atribuţiile conform Ordinului MECTS nr. 

4619/22.09.2014, şi O.M.E.N.C.Ş.5079/41.08.2016 referitor la Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 Consiliul de administraţie are în componenţă 13 membri: 

 1 director 

 5 cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

 1 reprezentant al primarului 

 3 reprezentanţi ai consiliului local 

 2 reprezentanţi ai părinţilor 

 1 reprezentant al elevilor conform Legii 95/2015 privind modificarea art. 96 din 

Legea educaţiei naţionale publicată în M.O. NR 304/05.05.2015 

 1 reprezentant al Consiliului elevilor 

 2 reprezentanţi ai sindicatului 

 Consiliul de administraţie are competenţele conform O.M.E.N.nr. nr. 4619/22.09.2014, şi 

O.M.E.N.C.Ş. 5079/41.08.2016 referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, se întruneşte lunar şi când este cazul. 

 

2.2. COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  (vezi ANEXA 2) 

 

3. COMISII ŞI COLECTIVE DE LUCRU 

 

În Regulamentul de Ordine Interioară există: 

 

A. Comisii cu caracter permanent; 

 a)Comisia pentru curriculum; 

 b)Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

 c)Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

 d)Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

 e)Comisia pentru controlul managerial intern; 

f)Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în  

    mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

  g)Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

B. Comisii cu caracter temporar; 

C. Comisii cu caracter ocazional. 

Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ. Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 

învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. Comisiile de 

la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de 

directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) şi g) 

sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 

nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. Activitatea 

comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 
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reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ. 

 

3.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiile şi colectivele de lucru funcţionează conform O.M.E.N.C.Ş. 

5079/41.08.2016referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

 

Atribuţiile şi Regulamentul propriu de funcţionare pentru principalele comisii sunt: 

 

1. Comisia pentru curriculum este formată din responsabilii de arii curriculare. 

Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii: 

 

a) crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum 

la decizia şcolii; 

b) monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu 

privire la C.D.Ş / CDL; 

c) monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind la C.D.Ş / 

CDL; 

d) monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul 

de realizare al la C.D.Ş / CDL.; 

e) colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale; 

f) colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judeţean pentru optimizarea proiectării 

şi realizării  la C.D.Ş / CDL.  

g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport 

anual privind realizarea la C.D.Ş / CDL., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei. 

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, 

programele şcolare, ghiduri metodologice); 

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare; 

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi 

extracurriculare; 

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum; 

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte 

oferta curriculară a şcolii, adică: 

- Trunchiul comun; 

- Disciplinele opţionale; 

- Finalităţile şi obiectivele şcolii; 

- Criteriile de selecţie. 

 

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

Comisia este formată din: 

 Director - asigură conducerea operativă 

Membri: 

a) 3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit 

responsabil comisie 

b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta 

c) 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

d) 1 reprezentant al Consiliului elevilor 

e) 1 reprezentant al Comunităţii locale 

 

Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 
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a) Bine pregătit profesional 

a) Cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii 

b) Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou 

c) Adept al muncii de calitate 

d) Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale 

e) Bun organizator 

f) Fire neconflictuală 

g) Ataşat de copii, comunicativ, empatic 

 

Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

a) Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească 

b) Depunerea unor cereri 

c) Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral 

d) Prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe 

un anumit domeniu 

e) Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice 

 

Comisia are următoarele atribuţii: 

a) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

b) Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară 

c) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

d) Cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii 

 

3. Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice 

 

a) Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională 

b) Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile 

curriculumului naţional 

c) Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii 

elevilor 

d) Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului 

e) Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISMB şi CCD privind perfecţionarea 

f) Asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice modern 

 

4. Compartimentul de Securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

  

             Include: 

 

a. Comitetul de securitate a muncii 

b. Comitetul de medicină a muncii 

c. Comitetul pentru situaţii de urgenţă 

 

 Atribuţii: 

a) Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii 

b) Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă 

c) Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii 

d) Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare pentru 

situaţiile de urgenţă 

e) Coordonează măsurile de apărare pentru situaţiile de urgenţă 
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f) Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurilor de apărare pentru 

situaţiile de urgenţă 

 

5. Comisia de control managerial intern 

 

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii 

publice; 

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

managementul în activitatea de coordonare; 

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

raporturilor profesionale; 

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

întregii entităţi publice; 

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

compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ. 

 

6. Comisia prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi interculturalităţii 

 

a) realizează planul operaţional pentru securitate şcolară şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu planul managerial al directorului şi 

planul operaţional al ISJ Buzău; 

b) urmăreşte modalităţile de aplicare a Legii nr. 35 din martie 2007, la nivelul şcolii; 

c) coordonează acţiunile pentru adoptarea şi purtarea semnelor distincte ale şcolii; 

d) propune măsuri de îmbunătăţire a serviciului pe şcoală; 

e) monitorizează modul de asigurare a securităţii instituţiei, cu accent principal pe 

securitatea elevilor; 

f) propune măsuri de îmbunătăţire a gradului de securitate şcolară; 

g) monitorizează starea disciplinară a elevilor din şcoală; 

h) propune măsuri de îmbunătăţire a stării disciplinare a elevilor; 

i) propune măsuri şi coordonează acţiuni de combatere a violenţei în mediul şcolar; 

j) sesizează cauzele care stau la baza unor acte sau fenomene care afectează securitatea 

şcolară şi propune măsuri de optimizare. 

k) propune şi iniţiază colaborări cu diferite instituţii specializate pentru asigurarea securităţii 

elevilor şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

l) în colaborare cu învăţătorii şi diriginţii se va ţine evidenţa elevilor care au săvârşit abateri 

sau a celor care absentează nemotivat de la ore; 

m) va pune în discuţia consiliului de administraţie cazurile de elevi care tind să abandoneze 

şcoala şi se vor lua măsurile necesare aducerii lor la şcoală; 

n) va urmări modul de prelucrare cu elevii şi părinţii a regulamentului şcolar, a unor legi, 

decrete etc.; 

o) va urmări modul de păstrare a bunurilor materiale din şcoală, iar în cazul distrugerii 

unora dintre ele se vor lua măsuri de recuperare sau înlocuire a lor; 

p) membrii comisiei  vor iniţia  deplasări la domiciliul elevilor care au frecvenţa slabă sau 

abateri de la disciplină, pentru a lua legătura cu părinţii şi pentru a contribui la înlăturarea 

acestor abateri. comisia va fi însoţită de învăţătorii sau diriginţii clasei copiilor în cauză. 

 

7. Comisia pentru  pentru programe şi proiecte educative  

 

(1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un 

cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, 
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în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

(2)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de 

învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai 

consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(3)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 

nonformală. 

(4)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare; 

 

5.1.1. educaţie civică,  

5.1.2. educatie cultural- artistică 

5.1.3. educaţie ecologică 

5.1.4.educaţie pentru sănătate 

5.1.5. educaţie sportivă 

a) Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale; 

b) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc. 

c) Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor, 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 

d) Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, 

sesiuni Asigură consiliere în alegerea carierei 

e) Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare 

 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 

a)oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b)planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

c)programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d)programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e)modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f)măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g)rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 

h)documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

 

 

8. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi întocmirea orarului 

 

a) Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru 

b) Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor 

c) Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe 

parcursul activităţii şcolare a elevilor 

d) Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară. 

e) Programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure 

permanenţa pe toată perioada de activitate şcolară.  

 

9. Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale 
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a) Efectuarea de studii de impact cu privire la oferta în derulare. 

b) Elaborarea de propuneri fundamentate pentru planul de şcolarizare imediat şi de 

perspectivă. 

c) Realizarea materialelor promoţionale. 

d) Stabilirea strategiei de promovare a ofertei de şcolarizare. 

e) Promovarea ofertei educaţionale. 

 

10. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională 

 

a) Colaborează cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor 

b) Asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare. 

c) Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor. 

d) Asigură consiliere în alegerea carierei 

e) Asigură consiliere pentru elevii performanţi 

f) Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar 

 

6.1. Subcomisia diriginţilor 

a) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 

activităţi extraşcolare 

b) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia 

c) Diversifică modalităţile de colaborare cu familia 

d) Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor 

e) Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 

curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare, Descriptori de performanţă) 

f) Consultarea părinţilor la stabilirea Curriculumului la Decizia Şcolii, alcătuirea schemelor 

orare ale clasei şi programul şcolar al elevilor; 

g) Activarea asociativă a părinţilor prin intermediul Comitetului de Părinţi pentru sprijinirea 

şcolii în activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare  şi a frecvenţei acestora, în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

h) Lecţii deschise pentru părinţi, aniversare, activităţi sportive; 

i) Consultaţii pedagogice; 

j) Corespondenţă cu părinţii; 

k) Lectorate cu părinţii; 

l) Activitatea cu Comitetul de Părinţi; 

m) Reuniuni comune cu elevi şi părinţi. 

 

11. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare 

 

Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a)organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul 

catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi 

planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte 

activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii); 

b)stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului 

didactic; 

c)evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice; 

d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 
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e)participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 

f)efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la 

solicitarea directorului; 

g)elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le 

prezintă în consiliul profesoral; 

h)îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

 

12. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a ritmicităţii notării 
 

a) Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi 

măsurile luate de diriginţi 

b) Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita 

aglomerarea elevilor 

c) Urmăresc diversificarea metodelor de evaluare. 

d) Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de cadrele didactice 

e) Verifică semestrial modul de completare a documentelor şcolare la nivelul serviciului 

secretariat 

 

 

13. Comisia de acordare a burselor şcolare – Bani de liceu 

 

a) Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme 

de sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare.  

 

14. Comisia de acordare a burselor şcolare – Bursa profesională 

 

 

a) Afişează la loc vizibil prevederile legale referitoare la "Bursa profesională" si a prezentei 

hotărâri; 

b) primeşte cererile pentru acordarea "Bursei profesionale"; 

c) aprobă lista cu beneficiarii;  

d) afişează la loc vizibil lista cu beneficiarii "Bursei profesionale";  

e) transmite către Inspectoratul şcolar judeţean lista cu beneficiarii "Bursei profesionale";  

f) monitorizează absenţele elevilor care beneficiază de "Bursa profesională" şi retrage sau 

încetează acordarea bursei. 

 

15. Comisia de recepţie şi inventariere a bunurilor nou achiziţionate 

 

a) Verifică si face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza 

documentelor primite de la furnizor 

b) Asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite 

 

16. Comisia pentru examene şi concursuri 

 

a) Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor de la ISJ către 

şcoală, 

b) Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către 

inspectorii de specialitate, 

c) Preiau subiectele de la ISJ 

d) Asigură participarea elevilor la concursuri  

e) Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară, 

f) Stabileşte profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori, 



 

 

11 

 

g) Transmite rezultatele la ISJ. 

h) Urmăreşte planificarea şi realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenele de 

absolvire şi pentru concursurile şcolare, 

i) Centralizează datele privind participarea elevilor la concursurile şcolare stabileşte 

necesarul de premii pentru elevii cu rezultate deosebite.            

 

17. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi a programului „Zilele liceului” 

 

a) Sprijină conducerea şcolii în promovarea imaginii şcolii prin propunerea unor modalităţi 

noi de îmbunătăţire a acesteia. 

b) Monitorizează impactul activităţilor şcolii la nivelul comunităţii 

c) Elaborează planuri de activităţi care să îmbunătăţească imaginea scolii noastre cu diverse 

ocazii. 

 

18. Comisia de mobilitatea a personalului didactic 

 

Membrii comisiei de mobilitate verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, 

avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, 

îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în 

situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar. 

 

19. Comisia pentru Programul „corn- lapte” 

 

a) stabileşte efectivele de copii ce beneficiază de program; 

b) anunţă periodic efectivele către ISJ; 

c) recepţionează produsele lactate şi de patiserie. 

d) depozitează produsele. 

e) distribuie produselor. 

f) realizează un raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii 

şcolii. 

g) întocmeşte documentaţia solicitată. 

 

20. Comisia de reactualizare a R.O.I. 

 

Membrii comisiei se vor ocupa de reactualizarea R.O.I. conform noilor metodologii, îl vor 

supune dezbaterii şi aprobării Consiliului de administraţie şi vor supraveghea respectarea 

acestuia de către elevi, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

21. Comisia de organizare a simulărilor examenelor naţionale 

 

Membrii comisiei au ca atribuţii principale asigurarea unei bune organizări a 

simulării examenului de bacalaureat conform normelor metodologice . 
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3.2. COMPONENŢA COMISIILOR METODICE PE ARII CURRICULARE ŞI PE 

DOMENII DE ACTIVITATE  (vezi - Anexa 3) 

 

4. CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI 

 

(1)Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din 

cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din 

învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a 

reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

(2)Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal. 

(3)Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

(a) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare; 

(b) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte. 

Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a)armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 

b)evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c)coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei; 

d)stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare; 

e)organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

 

4.1. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

 

Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a. analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b. stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c. stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de 

frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune 

consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 

pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor 

mai mici de "bine", pentru învăţământul primar; 

d. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e. participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte 

sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f. analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, 

sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

g. Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

h. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale 

consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de 
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învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se 

înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar 

care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

Documentele consiliului clasei sunt: 

a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 

b)convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 

c)registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

 

1.organizează şi coordonează: 

a)activitatea colectivului de elevi; 

b)activitatea consiliului clasei; 

c)întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de 

câte ori este cazul; 

d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

e)activităţi educative şi de consiliere; 

f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare: 

2.monitorizează: 

a)situaţia la învăţătură a elevilor; 

b)frecvenţa la ore a elevilor; 

c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

3.colaborează cu: 

a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice 

activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instinctiv-educativ, care-i 

implică pe elevi; 

b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 

c)directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, 

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei 

materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi; 

d)comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri 

implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

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

referitoare la elevi; 

4.informează: 

a)elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

b)elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi 

parcursul şcolar al elevilor; 
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c)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, 

despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ. 

e)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigentă, sancţionările 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

5.îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Alte atribuţii: 

a)răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, 

tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei; 

b)completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

c)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

d)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în 

catalog şi în carnetul de elev; 

e)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

f)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

g)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 

portofoliului educaţional al elevilor; 

h)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

i)elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

 

5. COMITETELE DE PĂRINŢI ŞI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

 

5.1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

  Comitetele de părinţi se aleg la nivelul fiecărei clase şi au în componenţă:  

 1 preşedinte 

 1 membru 

Comitetele de părinţi constituite la nivelul fiecărei clase – anexa 4 

Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege în Adunarea Generală a Comitetelor de 

părinţi de la nivelul claselor. Este format din: 

 1 preşedinte 

 3 membri 

5.1.1. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

a) Încheie cu şcoala un acord de parteneriat conform model anexat; 

b) Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, 

atât pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare ; 

c) Sprijină profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor 

înscrişi şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 

d) Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau 

de  integrare socială a absolvenţilor; 

e) Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor 

pedagogice cu părinţi, pe probleme privind educarea elevilor; 

f) Sprijină clasa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

g) Au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă din şcoală; 

h) Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală. 
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Activitatea financiară a comitetelor de părinţi va respecta Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ din învăţământul preuniversitar. 

 

6. CONSILIUL ELEVILOR 

 

6.1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 Consiliul elevilor este format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă. 

 Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant în: 

a) Consiliul de administraţie, Stanciu Teodora- cls. a XII-a B 

b) Comisia pentru asigurarea calităţii,  Costin Andreea - cls. a XI-a A 

     

6.1.1. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

 Să reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii 

 Să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii 

 Să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor 

înscrişi şi de îmbunătăţire a frecvenţei 

 Să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor 

 Să asigure o bună relaţionare între profesori-elevi-părinţi 

 Să se implice în redactarea revistelor şcolii şi a ziarului şcolii, pentru exercitarea 

dreptului la opinie al elevilor 

 Să se implice în organizarea activităţilor cultural-distractive pentru elevi. 

 

6.2. COMPONENŢA CONSILIULUI ELEVILOR (vezi - Anexa 5) 

 

CAPITOLUL II 
 

1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

 În anul şcolar 2016/2017 – Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă ”  Buzău pregăteşte elevi: 

- liceu /curs de zi şi seral 

- şcoală profesională 

-  învăţământ ,,A doua şansă” 

- Preşcolar /grădiniţă. 

 

REPARTIZAREA CLASELOR PE SĂLI / DIRIGINŢI / CALIFICĂRI ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2015-2016  ( vezi - Anexa 6) 

 

Procesul instructiv educativ se desfăşoară între orele 8.00-20.00. 

 Numărul de ore din schema orară este în conformitate cu Planul-cadru şi opţiunile 

elevilor. 

 Efectivul claselor este cuprins între 18 şi 43 de elevi şi totalizează un număr de 

701de elevi. 

 Cursurile se desfăşoară în 23 de săli de clasă, 3 cabinete si 10 laboratoare. Instruirea 

practică se desfăşoară în 4 ateliere din şcoală şi la agenţii economici. 

 Pentru educaţia fizică se folosesc terenul de sport sintetic şi sala de sport.Orele de 

informatică se efectuează cu toată clasa. La specialităţile cu mai multe ore pe săptămână se 

lucrează câte 2 ore consecutiv.Pentru limbile moderne funcţionează un cabinet tip PROLANG  

unde se desfăşoară orele de curs dar şi activităţi extracurriculare.  

Orarul este scris în condică de secretarul şcolii pentru o bună evidenţă a orelor efectuate. 

 Având în vedere Regulamentul de admitere în liceu, în cazul filierei tehnologice 

elevii au fost repartizaţi pe clase după opţiunile făcute la înscriere. 
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2. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 

 

 Program: 7,30-15,00 şi 14,30 – 20,00. 

 

Planificarea serviciului pe clase este organizată alfabetic de la clasele terminale către 

clasele a IX-a până la familiarizarea cu unitatea şcolară şi cu sarcinile pe care le au de 

îndeplinit a elevilor din primul an. 

Planificarea serviciului pe şcoală pentru profesori este întocmit semestrial de către 

responsabilul comisiei. 

 2.1.Sarcinile profesorului de serviciu: 

a) Să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi 

controlând activitatea din şcoală. 

b) Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii, gardienii de serviciu şi 

directorul de serviciu. 

c) Având în vedere complexitatea sarcinilor şi numărului de elevi, NU TREBUIESĂ AIBĂ 

MAI MULT DE 3 ORE DE CURS în ziua planificată. 

d) Organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea elevilor de serviciu pe şcoală 

e) La intrarea elevilor în şcoală, verifică ţinuta elevilor dacă este decentă. 

f) Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea 

elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor la fiecare clasă (în caz contrar va anunţa 

imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare); 

g) Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor 

h) Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja 

orele de curs; să nu rămână elevi în sala de clasă când aceştia au laborator sau educaţie 

fizică; 

i) Înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, 

descoperă cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare; 

j) După terminarea orelor de curs, verifică păstrarea curăţeniei şi modul în care se desfăşoară 

părăsirea şcolilor şi sălilor de clasă; 

k) Va consemna în registrul de procese verbale eventualele stricăciuni (referitor la bănci, 

întrerupătoare, geamuri etc.) şi profesorii absenţi de la ore; 

l) Veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară; 

m) În timpul programului VA INFORMA DIRECTORUL DE SERVICIU 

DESPRETOATE PROBLEMELE CARE PERTURBĂ PROCESUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT; 

n) La terminarea programului predă cheia de la dulapul cu cataloage serviciului Secretariat; 

o) Se menţionează în procesul verbal, predarea şi primirea cheilor de la dulapul cu cataloage. 

 

2.2. Sarcinile elevilor de serviciu: 

a) Salută politicos persoanele care intră în şcoală, le legitimează şi le îndrumă la cancelarie 

sau secretariat. 

b) Observă pe timpul pauzelor pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, 

aducând la cunoştinţă imediat profesorului de serviciu. 

c) Răspunde de păstrarea în bună stare a bunurilor (geamuri, mese, scaune, întrerupătoare, 

perdele, afişier, etc.). 

d) Nu vor permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare, 

deranjând astfel procesul de învăţământ. 

e) Elevul de serviciu de la intrarea principală nu va permite accesul elevilor pe la intrarea 

profesorilor. 

f) Elevul de la intrarea elevilor nu permite intrarea persoanelor străine în şcoală. 
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g) Elevul de la etajul I va avea grijă ca în timpul orelor să nu intre în cancelarie persoane 

străine. 

h) Elevii de serviciu vor purta ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi. 

i) Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului sau directorului care este de serviciu, 

orice incident apărut în desfăşurarea programului (bătăi, stricăciuni, pătrunderea 

persoanelor străine, clase care deranjează orele etc. ). 

 

3. MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, DISCIPLINEI, A SECURITĂŢII ŞI A 

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU PREVENIREAŞI COMBATEREA 

VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

3.1. Reguli pentru elevi privind întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

a) În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi 

privind normele generale de protecţia muncii şi prevederile prezentului regulament. 

b) Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu  s-au 

legitimat la portar sau la profesorul de serviciu. 

c) În timpul orelor de curs poarta de intrare a elevilor se încuie, nemaifiind permis accesul 

în şcoală al elevilor întârziaţi. 

d) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală. 

e) Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare şi 

la instruirea practică. 

f) Este interzis fumatul în şcoală şi în curtea şcolii. Elevii care vor fi găsiţi fumând vor fi 

sancţionaţi conform prezentului regulament. 

g) Este interzis consumul de băuturi alcoolice. 

h) Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive. 

i) Pentru tulburarea liniştii şcolii elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului regulament. 

j) În cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al 

şcolii, elevul are obligaţia să anunţe dirigentului sau conducerea şcolii. 

k) Accesul elevilor în şcoală se permite numai cu ţinută decentă, adaptată la specificul 

orelor din program (ore de teorie, educaţie fizică sau instruire practică ) 

l) Se interzice folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto 

sau video, reportofon etc. ) în timpul orelor de curs/laborator/instruire practică. 

m) Dacă starea de sănătate a elevului se deteriorează în incinta şcolii, acesta are obligaţia să 

se prezinte la Cabinetul medical pentru consultaţie. Asistentul medical are obligaţia de a 

informa profesorul de serviciu, respectiv directorul de serviciu şi să ia măsurile de 

urgenţa care se impun. 

n) La începutul anului şcolar,  elevii au obligaţia să prezinte adeverinţe medicale de 

sănătate care să precizeze că este apt pentru orele de educaţie fizică şi de instruire 

practică. După caz, pentru orele de educaţie fizică se pot prezenta scutiri medicale. 

o) Elevii care absentează din motive de sănătate, vor depune la Cabinetul medical 

adeverinţele medicale în termen de 7zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate 

şi vizate de medicul şcolii. 

p) Pentru păstrarea disciplinei în şcoală, se asigură zilnic, 1 profesor de serviciu şi 2 elevi 

de serviciu. Poliţia locală sprijină cadrele didactice în asigurarea unui climat armonios şi 

sigur în incinta şcolii. 

q) Circulaţia elevilor pe intrarea principală a şcolii sau pe scările pentru cadre didactice este 

strict interzisă. 

r) Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă. 
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3.2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnităţii 

 În cadrul şcolii relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi: 

salariaţi, elevi şi angajator. 

 Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

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

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

sindicală este interzisă. 

 

3.3. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale personalului 

3.3.1. Salariatul are, în principal următoarele drepturi: 

a) Dreptul la salarizare pentru munca depusă 

b) Dreptul la repausul zilnic şi săptămânal 

c) Dreptul la concediu de odihnă anual 

d) Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament 

e) Dreptul la demnitate în muncă 

f) Dreptul la securitate şi sănătate în muncă 

g) Dreptul la acces la formarea profesională 

h) Dreptul la informare şi consultare 

i) Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului 

de muncă 

j) Dreptul la protecţie în caz de concediere 

k) Dreptul la negociere colectivă şi individuală 

l) Dreptul de a participa la acţiuni colective 

m) Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat 

3.3.2. Salariatului îi revin, în principal,următoarele obligaţii: 

a) Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului 

b) Obligaţia de a respecta disciplina muncii 

c) Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv 

de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă 

d) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiilor de serviciu 

e) Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în 

legătură cu munca sa 

f) Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate 

3.3.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii 

b) Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii 

c) Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor 

d) Să exercite controlului asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu 

e) Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului de muncă aplicabil şi regulamentului intern 

3.3.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă 

b) Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă 

c) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de 

muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă 

d) Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii 

e) Să se consulte cu sindicatul  în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial 

drepturile şi interesele acestora 
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f) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi 

să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii 

g) Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege 

h) Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului 

i) Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor 

 

3.4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reglementărilor individuale ale 

personalului 

 Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de Administraţie. În 

funcţie de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de investigare a abaterilor 

din mediul şcolar, pentru stabilirea adevărului. 

 În termen de 30 zile se va da solicitantului răspunsul în scris. 

 

3.5. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia: 

a) Să respecte programul de lucru; 

b) Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c) Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinilor de serviciu; 

d) Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de 

serviciu şi nu pentru lucrări în interes personal; 

e) În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de 

concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical; 

f) Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi 

aprobate întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. 

Absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă 

nemotivată şi este considerată abatere disciplinară. 

g) Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un 

salariat este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin 

proces-verbal semnat de persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va 

stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare; 

h) În schimbul de noapte, personalul are obligaţia să asigure corespunzător paza 

unităţii. În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind 

nejustificat, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana 

care a exercitat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de 

Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare. 

 

3.6. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile 

 

Abaterea disciplinară Sancţiuni aplicabile Procedura disciplinară 

Consum de alcool în 

timpul programului 

Se vor aplica sancţiuni conform art. 

248 din Codul muncii 

Analiza situaţiei în Consiliul 

profesoral, în Consiliul de 

Administraţie urmând etapele 

conform art. 248 din Codul 

muncii. 

Neîndeplinirea sarcinilor 

de serviciu de pază a 

şcolii (părăsirea postului 

de pază, dormit în post 

etc.) 

Se vor aplica sancţiuni conform art. 

248 din Codul muncii 

Analiza situaţiei în Consiliul 

profesoral, în Consiliul de 

Administraţie urmând etapele 

conform art. 248 din Codul 

muncii. 



 

 

20 

 

Realizarea defectuoasă a 

sarcinilor de serviciu 

Se vor aplica sancţiuni conform art. 

248 din Codul muncii 

Constatarea se face de către 

comisia de disciplină, în 

prezenţa unui specialist din 

cadrul şcolii 

Utilizarea bunurilor 

şcolii în interes personal 

Se vor imputa pagubele produse Valoarea se va stabili de 

Comisia de disciplină, în 

colaborare cu un specialist al 

şcolii şi serviciul contabilitate 

Absenţe nemotivate Se vor aplica sancţiuni conform art. 

248 din Codul muncii 

Analiza situaţiei în Consiliul 

profesoral, în Consiliul de 

Administraţie urmând etapele 

conform art. 248 din Codul 

muncii. 

 

Extras din Codul muncii: 

 

Art. 248. [sancţiunile disciplinare; radierea de drept] 
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinara sunt: 

a) avertismentul scris;  

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  

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 disciplinară a contractului individual de muncă.  

 Pot constitui abateri disciplinare orice fapte ale salariatului de natură a încălca 

prevederile prezentului regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice mod 

procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia. 

 

3.7. Reguli privind procedura disciplinară 

 Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor disciplinare 

numită de Consiliului Profesoral la începutul anului şcolar, respectându-se prevederile din Codul 

muncii. 

 

3.8. Criterii pentru acordarea calificativelor anuale, a salariaţilor şi a gradaţiilor 

de merit 

 Calificativele anuale se vor acorda conform fişei de evaluare anexată. 

 Salariile şi gradaţiile de merit se vor acorda conform metodologiilor aprobate anual de 

M.E.N.C.Ş., pe baza fişelor elaborate în acord cu prevederile IŞJ Buzău 

 

Evaluarea personalului: 
- Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile. 

- Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

- Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă 

la începutul anului şcolar. 

- Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

- Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 
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Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul 

nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL III 

REGULI DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI 

 

1. CALITATEA DE ELEV 

 Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă 

politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la activităţile 

organizate de aceasta sau reprezintă unitatea în diferite ocazii. 

 

2. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

a) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile 

iniţiate de unitatea de învăţământ 

b) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 

existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

c) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de 

către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul". 

d)  

e) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor 

f) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

g) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta 

personal învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

h) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor 

scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, 

adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

i) Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte: 

o Adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie, 

vizată de medicul cabinetului şcolar 

o Adeverinţă eliberata de spitalul în care elevul a fost internat, vizată de medicul 

cabinetului şcolar 

o Cerere scrisă a părintelui elevului, În limita a 20 de ore de curs pe semestru.  

j) Motivarea absenţelor se face de către diriginte 

k) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor - antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a 

directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor 

structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea 

absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, 

regional, naţional şi internaţional. 

l) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoţitori. 

m) Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi 

păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar 

n) Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor 

atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate. 
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o) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, 

conform prevederilor statutului elevului. 

p) Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal, respectiv în anul I de studiu din 

învăţământul profesional şi postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

q) Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul 

anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, 

redobândind astfel calitatea de elev. 

 

r) Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane 

în îngrijire şi altele asemenea - sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

s) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut. 

 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

1.Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării 

2. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. 

Acestea sunt: chestionări orale; teste, lucrări scrise; experimente şi activităţi practice; 

referate; proiecte; interviuri; portofolii;probe practice 

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) 

se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, 

parte a Curriculumului naţional. 

3. Rezultatele evaluării se exprima prin note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în 

învăţământul postliceal. 

4. Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:  

"Nota/data" 

5. Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog 

şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

6. Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de 

studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal 

cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie 

disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note 

este de două. 

7. În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie 

să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi 

cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de 

note acordate elevului la un modul este de două. 

8. Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă 

de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind 

acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului. 

9. Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de 

desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

10. Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 

destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se 

păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

11. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia 

să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 
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12. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, 

prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 

13. La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra 

situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

14.  La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note 

prevăzut de prezentul regulament. 

15. La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr 

întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

16. Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu 

excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale 

exacte, fără rotunjire. 

17. La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă 

media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă 

semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La 

o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

18. Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii 

semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a 

fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, 

calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine 

calificativul/media anuală. 

19. Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în 

catalog cu cerneală roşie. 

20. În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o 

unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe 

parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei 

unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, 

nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a 

modulului. 

21. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale 

de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului 

organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline. 

22.  În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile semestriale şi 

anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a 

predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii 

diriginţi ai claselor. 

23.  Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. 

Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această 

disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 

24. Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în 

catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul." sau "scutit medical în anul 

şcolar.", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. 

Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 

25. Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv 

la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile 

de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 
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26. Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, 

măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. 

27. Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele 

naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în 

apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia 

şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite 

unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. În cazul în care şcolarizarea se realizează 

în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de 

învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la 

unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform 

prezentului regulament. 

28.  Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 

doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, 

într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului 

solicitat. 

29. Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 

major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

30. În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv 

elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de 

Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina 

Religie. 

31. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 

asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

32. Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi 

educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea 

consiliului de administraţie. 

 

33. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină 

de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00 iar la purtare, media anuală 6,00. 

34.  Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel puţin 6 la 

disciplina principală de specialitate, sunt declaraţi necorespunzători pentru aceste 

profiluri/specializări. 

35.  Elevii menţionaţi la alin. (34)  sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la 

alte profiluri/specializări, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză. 

36. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 

şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a)au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut 

într-un semestru la disciplinele/modulele respective; 

b)au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice 

şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

c)au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 

d)au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e)nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor 

sau nu au calificativele/mediile semestriale ori 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. 

37.  Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru 

săptămâni de la revenirea la şcoală. 
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38. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (37) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 

39. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi 

amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. 

(36) şi (37) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o 

perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una 

sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei 

şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 

40.  Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două 

discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere 

a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 

41. În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 

a)elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, 

indiferent de numărul modulelor nepromovate; 

b)elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul 

anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 

şcolare, la cel mult două module. 

42. Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, 

într-o perioadă stabilită de minister. 

43. Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (41) lit. a) se organizează şi o sesiune specială 

de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, 

obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

44. Sunt declaraţi repetenţi: 

a)elevii care au obţinut calificativul medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de 

învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi 

elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în 

sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 40 alin. (4); 

b)elevii care au obţinut la purtare calificativul anual media anuală mai mică de 6,00; 

c)elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea 

specială prevăzută la art. 43  sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele 

la care se află în situaţie de corigenţă; 

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

disciplină/un modul; 

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

"Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în 

altă unitate de învăţământ", respectiv "fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ 

pentru o perioadă de 3 ani". 

45.  Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 

aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă 

prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 

46. Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi 

repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de 

şcolarizare aprobată. 

47. În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în 

situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

48. Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul 

postliceal care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie 

pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

49.  După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină 

de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de 

către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 
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50. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 

de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

51. Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu 

mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

52. Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

53.  Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia 

studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

54. Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se 

face numai din materia acelui semestru. 

55. Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia 

studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

56. Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în 

trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a 

clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen 

separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din 

curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul 

pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat. 

57. În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul 

clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele 

pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute 

la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun 

şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se 

transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe 

semestrul I la disciplinele/modulele respective. 

58. Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii. 

59. În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se 

transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul 

acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul 

semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă. 

60. În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 

elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a 

conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele 

opţionale din unitatea de învăţământ primitoare. 

61. În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele 

opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la 

care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de 

învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste 

discipline opţionale devine medie anuală. 

62. În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de 

învăţământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de 

diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

63.  Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul 

obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi 

pot continua studiile, la cerere, la forma de învăţământ cu frecventă, cursuri serale sau cu 

frecvenţă redusă. 

64. Persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi 

care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 15 ani, precum şi persoanele 

care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au 

absolvit învăţământul gimnazial/liceal - ciclul inferior până la vârsta de 19 ani pot 
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continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

65.  Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii 

furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi 

corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în 

România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare 

judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a 

studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă 

stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

66. Elevii menţionaţi la art. (65) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de 

echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

acestora solicită şcolarizarea. 

67. Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile 

privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea 

recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea 

eventualelor examene de diferenţă. 

68. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de 

către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se 

solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte 

directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar. 

69. Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la art. (68) vor ţine cont de: vârsta şi 

nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de 

nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. 

70. În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii 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 părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură. 

71. Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de 

învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la 

înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 zile, de către 

inspectoratul şcolar, către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul 

echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase 

aplicându-se normele legale în vigoare. 

72. În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii 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 art. (68). 

73. În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor 

şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al 

ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în 

catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la 

activitatea desfăşurată - note, absenţe etc. 

74. În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie 

care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor 

sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de 

către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris 

elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la art. (68) solicită inspectoratului 

şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori 

promovaţi. 
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75. În contextul prevăzut la art. (74) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare 

formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate, care evaluează 

elevul, în termen de cei mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 

disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau 

care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în 

care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este 

înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie 

prin promovarea examenelor prevăzute la art. (74). Modul de desfăşurare şi rezultatele 

evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în 

care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul 

persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi 

înscrierea în sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta documente care să 

ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române 

pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

76. 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 art. (74) la 3 sau mai multe 

discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu 

promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat 

pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore 

de la afişarea 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. 

77. Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se 

face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

78. Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România. 

79. Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică 

prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul 

preuniversitar din România. 

80.  Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, 

care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se 

rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal. 

81. În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în 

sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică 

procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele 

precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 

82.  Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional 

validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor 

semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul 

elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, 

exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 

8,00 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative 

mai puţin de "Bine". 

83. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către 
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învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel 

mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. 

84. Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau 

susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de 

încheiere a situaţiei şcolare. 

85. Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

4. DREPTURILE ELEVILOR 

a) elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit 

b) elevii pot beneficia de burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege 

c) elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii 

d) elevii pot fi cazaţi în internate şi cămine  

e) elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică gratuită 

f) elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la 

învăţătură 

g) în fiecare unitate de învăţământ se formează Consiliul elevilor 

 

5. ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

a) elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile 

a) elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

o legile statului 

o regulamentul şcolar şi cel intern 

o regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii 

o normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor 

o normele de protecţie civilă 

o normele de protecţie a mediului 

b) să poarte uniforma şcolară 

 

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; 

../../../Users/Ioana/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67864/00162020.htm
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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 instructiv-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 a 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte; 

p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ. 

 

6. RECOMPENSE PENTRU ELEVI 

  Elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ. 

 Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de părinţi, 

din sponsorizări sau din venituri extrabugetare. 

  

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

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

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, 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. 

 

 

7. SANCŢIUNI ALE ELEVILOR 

 Sancţiuni stabilite prin Regulamentul de funcţionare a unităţilor şcolare: 

 Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

faptelor după cum urmează: 

a) avertismentul 

b) mustrare scrisă; 
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c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională; 

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 

unitate de învăţământ; 

f) preavizul de exmatriculare; 

g) exmatricularea. 

 

CAPITOLUL IV: Partenerii educaţionali 

1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

a) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt 

parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 

b) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile 

legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

c) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 

sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în 

relaţia familie-şcoală. 

d)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

e) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

f) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii 

de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: a fost solicitat/a fost 

programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al 

unităţii de învăţământ; desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; depune o 

cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; participă la întâlnirile 

programate cu educatorul- puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte; participă la acţiuni organizate de 

asociaţia de părinţi. 

g) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

h) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

i) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu 

salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatorul- 

puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul 

părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de 

învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

j) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a 

fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

 

2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
 

a) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. 
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b) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă 

cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

c) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (b) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ. 

d) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale 

solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de 

studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din 

colectivitate/unitatea de învăţământ. 

e) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. 

Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul 

educatorului- puericuitor/educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

f) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

g) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să 

îi însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel 

de activitate, împuterniceşte o altă persoană. 

h) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi 

ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea 

înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate. 

i) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 

j)  Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai copiilor/elevilor. 

k) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului 

comun. 

 

3. Contractul educaţional 
 

a) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 

înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

b) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din 

prezentul regulament Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin 

decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de 

învăţământ. 

c) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

d) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un 

act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

e)  Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, 

drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 
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f) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 

sau susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data 

semnării. 

g) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

h) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile 

care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

i) Candidaţii admişi în unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii 

publice şi securităţii contracte educaţionale prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor 

contractante, conform instrucţiunilor specifice. 

 

CAPITOLUL V: Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

 

Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
a)examen de corigenţă; 

b)examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c)examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată 

de promovarea unor astfel de examene; 

2. Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

3.Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

4. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la 

alta nu se acordă reexaminare. 

5. Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. 

La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală. 

6. Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea 

de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu 

membrii catedrei de specialitate. 

7. Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

8. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de 

corigente are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru 

fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

9. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, 

după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

10. Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 

elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia 

în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia 

de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi 

înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

 11. Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 

de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe 

tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de 

subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

12. Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care 
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susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. 

Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată. 

13. Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 

fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota 

întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de 

sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului. 

14. Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale 

acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, 

medierea o face preşedintele comisiei de examen. 

15. La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă 

calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de 

comun acord între cei doi examinatori. 

 16. Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel 

puţin calificativul media 5,00. 

17. Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 

examenul de corigenţă, cel puţin calificativul media 5,00. 

18. Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de 

un an şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale 

anuale. 

19. La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau 

la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media 

obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

20. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o 

dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor 

noului an şcolar. 

21.În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an 

şcolar. 

 22. Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 

amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în 

catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către 

secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea 

rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute la art. 21  când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de 

la afişare. 

23. Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de 

examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de 

către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

24. În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată 

de fiecare cadru didactic examinator, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv 

calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele 

comisiei, imediat după terminarea examenului. 

25. Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la 

proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu 

mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21.  
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26. Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în 

arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

27. Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după 

încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a 

consiliului profesoral. 

28. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează 

în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

CAPITOLUL VI: Transferul copiilor şi elevilor 

 

1. Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o 

unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o 

specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionarea unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

2. Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii 

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

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

3.  În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul 

profesional liceal şi postliceal elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la 

alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita 

efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu. 

4.  În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime 

de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar 

poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

5. În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se 

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

condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă. 

6. Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea 

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

consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor catedrei. 

7. Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal 

se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a)în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după 

primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 

admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii 

din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru 

sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a 

municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior; 

b)în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera, de regulă, 

dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa 

la care se solicită transferul; 

c)în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot 

transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu 

media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii 

medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani 

pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza 

avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de 

medie, menţionate anterior; 
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d)în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-

a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media 

ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această 

prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie; 

e)elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în 

aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor 

de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită 

transferul; 

f)elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se 

pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de 

admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a 

XI-a din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din 

învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi 

după promovarea examenelor de diferenţă; 

g)elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul 

cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, 

după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de 

diferenţă. 

8. Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se 

pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel: 

a)elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel 

puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi 

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

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

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

se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă; 

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

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 

c)elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi 

după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. 

 

 9. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se 

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

transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, 

ţinând cont de interesul superior al copilului. 

10. Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 

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

vacanţei de vară; 

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

11.Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau 

specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară. 

12. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 

a)la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 

municipiului Bucureşti; 

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

direcţia de sănătate publică; 

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

d)la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; 
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e)de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

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

14. Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu 

aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

17. Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de 

învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament. 

18. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu 

acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi 

funcţionare. 

 19. Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot 

face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de 

masă şi invers. 

20. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau 

de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. 

Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul 

centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

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

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

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

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

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

în calitate de audient. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamente 

specifice elaborate de MECŞ. 

2. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă angajaţilor, a elevilor, a părinţilor au 

reprezentanţilor legali ai acestora. 

3. Prezentul regulament intră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi 

aprobarea lui prin Consiliul de Administraţie al şcolii. 

 

Prezentul Regulament de ordine interioară al elevilor se va prelucra de către fiecare 

diriginte la clasă, întocmindu-se un tabel în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă. 

 

DATA ___________________ 

 

CLASA __________________ 

 

DIRIGINTE ___________________________ 

 

 

 

 

Director, 

Prof.  Furtună Doina Simona 
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Model 

 

 

PROCES VERBAL 

 

  

 

Încheiat astăzi, _________________ elevii au luat la cunoştinţă şi se obligă să respecte: 

- Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii. 

- Normele legale privind SSM şi SU. 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Semnătura elevului 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Semnătura diriginte: ______________________ 
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Anexa 1- Componenţa Consiliului profesoral 

 

Tabel cu personalul didactic  

an şcolar 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Disciplina Încadrarea 

1.   Ionaşcu  Carmen Profesor Lb, şi lit. română Titular  

2.  Stroe Anca Profesor Lb, şi lit. română Titular 

3.  Dalaban Carmen Manuela Profesor Lb, şi lit. română Titular 

4.  Marin Nicoleta Adelina Prof. docum. Lb, şi lit. română Titular 

5.  Trică Simona Profesor Lb, şi lit. engleză Plata cu ora 

6.  Manea Emanuela Profesor Lb, şi lit. engleză Suplinitor  

7.  Tudor Cristina Profesor Lb, şi lit. engleză Suplinitor  

8.  Petre Mirela Profesor Lb, şi lit. franceză Titular 

9.  Gavrilă Adelina Profesor Lb, şi lit. franceză Plata cu ora 

10.  Barbu Iuliana Geta Profesor Lb, şi lit. franceză Titular  

11.  Stoica Veronica Diana Profesor Lb, şi lit. franceză Suplinitor 

12.  Strezoiu Dumitrică Profesor Matematică Titular 

13.  Pavel Mariana Profesor Matematică Titular 

14.  Bodea Gheorghe Profesor Matematică Suplinitor/pensionar 

15.  Gîrbea Grigore  Florin  Profesor Fizică Titular 

16.  Gavrilă Ilie  Profesor Fizică Suplinitor  

17.  Dinu Serenella Profesor  Fizică Plata cu ora 

18.  Voicu Maria  Profesor Chimie Titular 

19.  Găzdaru Florica Profesor Chimie Titular 

20.  Olteanu Mariana Steluţa Profesor Chimie Suplinitor  

21.  Coman Magdalena Profesor Chimie Plata cu ora 

22.  Potîrniche Paula Profesor Biologie Titular 

23.  Furtună Doina Simona Profesor/ 
Director  

Istorie Titular 

24.  Militaru Alexandru Lucian Profesor Istorie Suplinitor  

25.   Boboc  Raluca Georgiana Profesor S.S.U. Titular 

26.  Constantin Malanca Veronica Profesor S.S.U. Titular 

27.  Ungureanu Costel Profesor Religie/Ed. Muzicală Suplinitor 
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Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Disciplina Încadrarea 

şi plastică 

28.  Ganea Mihai Profesor Religie Detaşat 

29.  Stoica Daniela Profesor Geografie Titular 

30.  Vlad George Profesor 
 

Ed. Fizică şi sport 

Titular /director Palatul 

Copiilor 

31.  Lupu Marian Cristian Profesor Ed. Fizică şi sport Titular 

32.  Tudose Vasile Profesor Ed. Fizică şi sport Suplinitor 

33.  Liscănoiu Valentin Profesor Ed. Fizică şi sport Suplinitor  

34.  Caraman Viorel Profesor Ed. Fizică şi sport Suplinitor / pensionar 

35.  Badea  Mihaela Profesor TIC Titular 

36.  Wamsiedel Nela Profesor DSP Titular/inspector şcolar 

general adjunct  

37.  Florescu  Doina Carmen Profesor / 

Director adj. 
DSP Titular 

38.  Mustaţă Eugenia Cristina Profesor DSP Titular 

39.  Rădulescu Adriana Profesor DSP Titular 

40.  Cristescu Nicolae Profesor DSP Titular 

41.  Bărzoiu Gheorghe Profesor DSP Suplinitor  

42.  Stanemir Marioara Profesor DSP Suplinitor  

43.  Mogoş Constantin Profesor DSP Titular 

44.  Ştefan Viorel  Profesor DSP Titular 

45.  Jurubita Ionel Profesor DSP Suplinitor  

46.  Rad Geta Profesor DSP Suplinitor  

47.  Cărbuneanu Doina Profesor DSP Plata cu ora 

48.  Cărbuneanu Constantin Profesor DSP Plata cu ora 

49.  Cotigă Liviu Cicero Profesor DSP Suplinitor  

50.  Constantin Raluca Romaniţa Profesor DSP Suplinitor  

51.  Bălan Melania Educatoare EDUCATOARE  Titular 

52.  Vlad Mihaela Educatoare EDUCATOARE Titular 
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Anexa 2- Componenţa Consiliului de administraţie 

 

- Prof. Furtună Doina Simona – director/preşedinte 

- Prof. Florescu Doina Carmen – director adjunct 

- Prof. Ionaşcu Carmen 

- Prof. Stoica Daniela 

- Prof.  Petre Mirela 

- Prof. Jurubiţă Ionel 

- Dna/dl. Enică Cristina - părinte 

- Dna/dl. Cristocia Constantin- părinte 

- Stanciu Teodora- reprezentant al elevilor 

-  Dl. Valentin Silviu Badea -  reprez. al primarului 

- Dl. Bănică Nicu Liviu - Consilier local 

- Dl. Ionescu Constantin - Consilier local 

- Dl. Ion Barbu - Consilier local 

Prof. Ungureanu Costel- preşed. SLÎ-CFR-BZ 

Prof. Lupu Marian Cristian – lider FSLI 

            Secretar - prof. Marin Adelina 
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Anexa 3- Componenţa comisiilor metodice pe arii curriculare şi pe domenii de activitate 
 

Nr. de înregistrare.2027/16.09.2016 

Nr. înregistrare tabel parţial 1831/05.09.2016 

Dezbătut/prelucrat în C.P. din 05.09.2016 şi 20.09.2016 

Dezbătut şi aprobat în C.A. din 08.09.2016 şi 20.09.2016 

Aprobat Consilier educativ: prof. Stoica Daniela 

 

Responsabilităţi ale cadrelor didactice şi comisiile metodice care funcţionează la nivelul unităţii în anul şcolar 2015-2016 

 

Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

1.  ARIA CURRICULARA 
 
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Comisia metodică a profesorilor  

de limba română 

 Comisia metodică a profesorilor  

de limbi moderne 

Prof. Stroe Anca- responsabil- Lb. şi lit. română 

 Prof. Ionaşcu Carmen Sonia - Lb. şi lit.română 

 Prof. Dalaban Carmen Manuela- Lb. şi lit.română 

 Prof. Petre Mirela- Lb. franceză 

 Prof. Gavrilă Adelina- Lb. franceză 

 Prof. Barbu Iuliana Geta- Lb. Franceză 

 Prof. Stoica Diana- Lb. Franceză 

 Prof. Trică Simona- Lb. engleză 

 Prof. Manea Emanuela- Lb. Engleză 

 
      

111/20.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

 Tudor Cristina - Lb. Engleză 

2.  ARIA CURRICULARĂ 
 
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

 Comisia metodică a profesorilor 

de matematică 

 Comisia metodică a profesorilor 

de ştiinţe 

Prof. Potîrniche Paula- responsabil - Biologie 

 Prof. Gîrbea Florin- Fizică 

 Prof. Gavrilă Ilie - Fizică 

 Prof. Pavel Mariana- Matematică 

 Prof. Bodea Gheorghe - Matematică 

 Prof. Strezoiu Dumitrica - Matematica 

 Prof. Olteanu Mariana Steluţa- Chimie 

 Prof. Coman Magdalena - Chimie  

 Prof. Găzdaru Florica – Chimie 

 Prof. Voicu Maria- Chimie 

 

 

 111/20.09.2016 

 

3.  ARIA CURRICULARĂ 
 
OM ŞI SOCIETATE 

 comisia metodică a profesorilor de 

religie, geografie, S.S.U., istorie 

Prof. Stoica Daniela- responsabil- Geografie 

 Prof. Furtună Doina Simona- Istorie 

 Prof. Militaru Alexandru Lucian - Istorie 

 Prof. Ungureanu Costel- Religie 

 Prof. Ganea Mihai - Religie 

 Prof. Boboc Avram Raluca- S.S.U. 

 Constantin Malanca Veronica - psiholog 

 

111/20.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

4.  ARIA CURRICULARĂ 
 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
ARTE 

Prof. Lupu Marian Cristian - responsabil  

 Prof. Vlad George - Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Tudose Vasile- Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Liscănoiu Valentin - Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Caraman Viorel  - Ed. Fizică şi sport 

 Ungureanu Costel – Desen şi Muzică 

111/20.09.2016  

5.  ARIA CURRICULARĂ 
 
TEHNOLOGII 

Prof. ing. Rădulescu Adriana - responsabil 

 Prof. ing. Florescu Doina Carmen- DSP 

 Prof. ing. Badea Mihaela- TIC 

 Prof. ing. Wamsiedel Nela- DSP 

 Prof. ing. Mustaţă Eugenia Cristina - DSP 

 Prof. ing. Cristescu Nicolae- DSP 

 Prof. ing. Stanemir Marioara- DSP 

 Prof. Olteanu Mariana Steluţa- DSP- chimie  

 Prof. Stoica Daniela- DSP- geografie 

 Prof. Coman Magdalena – DSP -Chimie  

 Prof. ing. Ştefan Viorel- DSP 

 Prof. ing. Jurubiţă Ionel- DSP 

 Prof. ing. Mogoş Constantin- DSP 

111/20.09.2016  
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

 Prof. ing. Bărzoiu Gheorghe  - DSP 

 Prof. ing. Rad Geta- DSP 

 Prof. ing. Cărbuneanu Constantin - DSP 

 Prof. ing. Cărbuneanu Doina - DSP 

 Prof. ing. Constantin Raluca - DSP 

 Prof. ing. Calmeş Enache - DSP 

 Prof. ing. Cotigă Liviu Cicero - DSP 

6.  Comisia pentru evaluarea şi  
asigurarea calităţii 

Prof. Furtună Doina Simona- director 
Prof- Badea Mihaela- responsabil 
Prof. Rădulescu Adriana- membru 
Prof. Potîrniche Paula- membru 
Elev.Geambaşu Andrei- preş. C.Ş.E. 
dl. Cristocia Constantin- părinte 
prof. Ungureanu Costel- lider sindical SLÎ-CFR Buzău 
prof. Lupu Cristian- lider sindical FSLI 
Dl. Artene Constantin - Consilier local 

 

      72/09.09.2016 

 

7.  Comisia pentru consiliere şi orientare Prof. Petre Mirela – responsabil 
Prof. Potîrniche Paula- membru 
Prof. Boboc Avram Raluca- SSU 
Prof. diriginţi din anul şcolar curent 

 

   86/09.09.2016 

 

8.  Comisia pentru curriculum Prof. Florescu Doina Carmen - preşedinte director adjunct 
Prof. Stoica Daniela - membru, cons. educativ 
Prof. Potîrniche Paula - membru, Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
Prof. Stroe Anca - membru, Limbă şi comunicare 
Prof. Stoica Daniela - membru, Om şi societate 
Prof. Rădulescu Adriana - membru, Tehnologii 
Prof. Lupu Marian Cristian - membru, Ed. fizică şi sport, Arte 

     

105/20.09.2016 

 

9.  Comisia prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

Prof. Cristescu Nicolae - responsabil 
Prof. Ionaşcu Carmen - membru 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

şcolar şi interculturalităţii Prof. Gîrbea Florin - resp. securit. în şcoală 
Prof. Stroe Anca - membru 
Prof. Ungureanu Costel - membru 

115/20.09.2016 

10.  Comisia de acordare a burselor şcolare Prof. Gîrbea Florin - responsabil 
Inf. Ciugulea Gabriela - membru 
Prof. Potîrniche Paula - membru 
Prof. Ionaşcu Carmen - membru 
Prof. Petre Mirela - membru 

      82/09.09.2016  

11.  Comisia de perfecţionare şi dezvoltare 

profesională 
Prof. Potîrniche Paula – responsabil 
Prof. Boboc Avram Raluca - membru 
Prof. Ungureanu Costel - membru 
Secretar Săcuiu Geanina - membru 

      99/20.09.2016  

12.  Comisia de recepţie, inventariere şi casare  
a resurselor materiale 

Administrator Stoica Elena Carmen - responsabil 
Ec. Dinu Marius- contabil şef, membru 
Inf. Ciugulea Gabriela- membru 
Prof. doc. Marin Adelina- membru 
Admin. Fin. Dascălu Cristian- membru 
Lab. Cristea Maria- membru 

      

119/20.09.2016 

 

13.  Comisia de recepţie pentru alimente Administrator Stoica Elena Carmen - responsabil 
Prof. doc. Marin Adelina- membru 
Inf. Ciugulea Gabriela- membru 
Bucătar Niţu Maria - membru 

      

120/20.09.2016 

 

14.  Comisia de recepţie pentru materiale şi 
 obiecte de inventar 

Dinu Marius- contabil şef- responsabil 
Administrator Stoica Elena Carmen 
Dascălu Cristian- contabil 
Ciugulea Gabriela - informatician 
Cristea Maria- laborant 

      

121/20.09.2016 

 

15.  Comisia de organizare a serviciului  
pe şcoală, de întocmire a orarului  

Prof. Furtună Doina Simona - responsabil 
Prof. Florescu Doina Carmen- membru 
Prof. Cristescu Nicolae – membru 
Prof. Pavel Mariana - membru 

   73/09.09.2016  

16.  Comitet de securitate şi de sănătate  
în muncă 
 

 

prof. Furtună Doina Simona – preşedinte director 
ing. Rădulescu Adriana  - secretar 
prof. Florescu Doina Carmen - membru 
dr. Olga Negoiţă– medic medicina muncii Clinica Medinvest 

      

117/20.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

 

 

ing. Ştefan Viorel – membru 
admin. Stoica Carmen Elena – membru 

17.  Comisia pentru situaţii de urgenţă Prof. Florescu Doina Carmen- preşedinte director adjunct 
Prof. Ştefan Viorel- cadru tehnic de specialitate 
Prof. Jurubiţă Ionel- responsabil Protecţie civilă  
Prof. Rădulescu Adriana- membru 
Prof. Lupu Cristian- membru 
pedagog Coman Ion- membru 

      

116/20.09.2016 

 

18.  Comisia pentru realizarea şi  
promovarea ofertei şcolare şi pentru 

promovarea imaginii şcolii 

Prof. Stroe Anca- responsabil 
Prof. Ionaşcu Carmen- membru 
Prof. Badea Mihaela- membru 
Prof. Stoica Daniela- membru 
Prof. Potîrniche Paula- membru 
Prof. Petre Mirela - membru 
Inf.   Ciugulea Gabriela- membru 

      

118/20.09.2016 

 

19.  Comisia pentru examene şi concursuri Prof. Furtună Doina –director,  responsabil 
Prof. Rădulescu Adriana- membru 
Prof. Florescu Doina Carmen- membru 
Prof. Strezoiu Dumitrică- membru 
Prof. Lupu Marian Cristian - membru 
Secretar Săcuiu Geanina- membru 
Inf. Ciugulea Gabriela- membru 

   123/20.09.2016  

20.  Comisia pentru ritmicitatea notării Prof. Cristescu Nicolae- responsabil 
Prof. Ştefan Viorel – membru 
Prof. Militaru Alexandru Lucian - membru 
Secretar Săcuiu Geanina- membru 

      

124/20.09.2016 

 

21.  Comisia de mobilitate a personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar 
Prof. Potîrniche Paula- responsabil 
Prof. Cristescu Nicolae- membru 
Prof. Strezoiu Dumitrică  - membru 
Prof. Stroe Anca- membru 
Prof. Boboc Avram Raluca- membru 

    98/20.09.2016  

22.   
Responsabil cu internatul şcolar 

 
Prof. Ungureanu Costel 

     

102/20.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

23.   
Responsabil cu cantina şcolară 

 
Prof. Ionaşcu Carmen Sonia 

      

122/20.09.2016 

 

24.  Responsabili cu păstrarea curăţeniei în şcoală 

şi cu monitorizarea activităţii personalului 

nedidactic 

Administrator Stoica Elena Carmen - responsabil 
Adm. financiar Dascălu Cristian 
Prof. Lupu Cristian- sală de sport, curtea şcolii 
Pedagog Coman Ion- cantină, internat, curtea şcolii 
Laborant Cristea Mioara – Scoala nouă şi veche 
Prof. Jurubiţă Ionel- ateliere 
Prof. Cristescu Nicolae - Corpul tehnic 

      

125/20.09.2016 

 

25.  Responsabil cu administrarea site-ului  
Şcolii 

Inf. Ciugulea Gabriela- responsabil 
Prof. Badea Mihaela 

 126/20.09.2016  

26.  Comisia pentru programul „Lapte şi corn” Prof. Vlad Mihaela- responsabil 
Prof. Bălan Melania- membru 
Admin. Stoica Carmen Elena- membru 
inf. Ciugulea Gabriela- membru 

      

127/20.09.2016 

 

27.  Comisia de acordare a bursei profesionale Prof. Stefan Viorel- responsabil 
Prof. Ungureanu Costel- membru 
Prof. Mustaţă Eugenia Cristina – membru 
Prof. Gîrbea Florin 
Cont. Dinu Marius- membru 

      83/09.09.2016  

28.  Comisia de reactualizare R.O.I. Prof. Furtună Doina Simona- responsabil 
Prof. Florescu Doina Carmen- membru 
Prof. Stoica Daniela- membru 
Prof. Gîrbea Florin - membru 
Prof. Potîrniche Paula- membru 
Prof. Boboc Avram Raluca - membru 

 

   74/09.09.2016 

 

29.  Comisia de control managerial intern Prof. Cristescu Nicolae – responsabil 
Prof. Boboc Raluca - membru 
Prof. Pavel Mariana - membru 
Prof. Ungureanu Costel- membru/ preş. SLÎ-CFR-BZ 

      

135/20.09.2016 

 

30.  Comisia de organizare a examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale,  a 

examenelor naţionale şi a simulărilor acestora  

Prof. Florescu Doina Carmen- responsabil/ director adjunct 
Prof. Furtună Doina- Simona - membru 
Prof. Strezoiu Dumitrică- membru 
Prof. Stoica Daniela- membru 

      

128/20.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

Prof. Rădulescu Adriana- membru 
Prof. Stroe Anca – membru 
Prof. Crsitescu Nicolae - membru 
Prof. Stanemir Marioara- membru 
Inf. Ciugulea Gabriela- secretar şi persoană de contact 
Secretar. Săcuiu Geanina 

31.   
Responsabil SIIR  

 
Inf. Ciugulea Gabriela  

        

76/09.09.2016 

 

32.   
Secretar C.P.  

 
Prof. Potirniche Paula 

      75/09.09.2016  

33.   
Secretar C.A.  

 
Prof. Marin Adelina 

     84/09.09.2016  

34.  Coordonator pentru proiecte şi  
programe educative şcolare şi extraşcolare 
 

1. Educaţia civică 

 

 

2. Educaţia cultural artistică: 

 

 

 

 

3.  Educaţia ecologică: 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stoica Daniela 
 

 
prof. Boboc Avram Raluca – responsabil 
prof. Gavrilă Adelina – membru 
 
prof. Stroe Anca - responsabil 
prof. Ionaşcu Carmen –membru 
prof. Ungureanu Costel – membru 
prof. Gavrilă Adelina- membru 
 
prof. Stoica Daniela - responsabil 
ed. Vlad Mihaela – membru 
ed. Bălan Melania- membru 
prof. Potârniche Paula – membru 
prof. Găzdaru Florica – membru 
prof. Pavel Mariana – membru 
 
prof. Lupu Cristian – responsabil 
prof. Liscănoiu Valentin – membru 
ing. Mogoş Constantin- membru 
 

 101/20.09.2016  

      

100/09.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

4. Educaţie sportivă: 

 

 

 

5. Educaţia pentru sănătate: 

 

prof. Vlad Mihaela – responsabil 
asistent medical Biţan Cristina – membru 
ed. Bălan Melania – membru 
ed. Potîrniche Paula - membru 

35.  Comisia de anchetă disciplinară şi de etică 

profesională 
Prof. Strezoiu Dumitrică - responsabil 
Prof. Pavel Mariana- membru 
Prof. Cristescu Nicolae - membru 
Prof. Vlad George- membru 
Prof. Stanemir Marioara - membru 
Prof. Ungureanu Costel- lider sindical SLÎ-CFR-BZ 
Prof. Lupu Cristian- lider sindical FSLI 

     

108/20.09.2016 

 

36.  Comisia de examinare şi de evaluare  
pentru probele de aptitudini sportive,  
admitere cls. a IX- a, an şcolar 2017-2018 

Prof. Furtună Doina Simona- preşedinte / director 
Prof. Vlad George- vicepreşedinte 
Prof. Lupu Cristian- membru 
Prof. Tudose Vasile 
Secretar: Săcuiu Geanina 

     

129/20.09.2016 

 

37.  Comisia de admitere pentru anul  
şcolar 2017/2018 

Prof. Furtună Doina Simona- responsabil / director 
Secretar Săcuiu Geanina- membru 
Prof. Lupu Cristian- membru 
Prof. Vlad George- membru 
Prof. Stanemir Marioara- membru 
Prof. Ungureanu Costel- membru 
Prof. Jurubiţă Ionel- membru 
Lab. Cristea Maria- membru 

    130/20.09.2016  

38.  Comisia pentru elevii cu C.E.S Prof. Constantin Malanca Veronica- responsabil 
Prof. Stoica Daniela - membru, Consilier educativ 
Prof. Stroe Anca- membru 
Ed. Bălan Melania- membru 
Ed. Vlad Mihaela- membru 

    131/20.09.2016  

39.  Responsabil cu întocmirea documentelor 

necesare obţinerii permiselor de călătorie 

Inf. Ciugulea Gabriela- responsabil 
Prof. Cristescu Nicolae - membru 

    110/20.09.2016  
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

gratuite în serviciu şi în interes personal pe 

căile ferate române 
Lab. Cristea Maria- membru 

40.  Responsabili cu arhiva Săcuiu Geanina- secretar- responsabil 
Dinu Marius- contabil şef- membru 
Prof. Marin Adelina- membru 

         

106/20.09.2016 

 

41.  Comisia de revizuire PAS în anul şcolar 2016-

2017 
Prof. Florescu Doina Carmen- director adjunct / responsabil 
Prof. Badea Mihaela.- responsabil CEAC 
Prof. Rădulescu Adriana - membru CEAC 
Prof. Potîrniche Paula.- membru CEAC 

 87/09.09.2016 

104/20.09.2016 

 

42.  Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de diferenţă 
Prof. Florescu Doina Carmen – director adjunct, responsabil 
Prof. Rădulescu Adriana- membru 
Prof. Stroe Anca - membru 
Prof. Strezoiu Dumitrică- membru 
Prof. Lupu Cristian - membru 
Prof. Stoica Daniela- membru 
Prof. care predau disciplinele la care se susţin diferenţele – 

membrii 
 

 

    77/09.09.2016 

 

43.  Responsabil cu gestionarea manualelor gratuite Lab. Cristea Maria 
Prof. documentarist Marin Adelina 

113/20.09.2016  

44.  Responsabil cu xerox-ul şcolii Prof. Marin Adelina 114/20.09.2016  

45.  Responsabil scrierea condicii Lab. Cristea Maria 
 

 

78/09.09.2016  

46.  Comisia pentru furnizarea şi încărcarea datelor 

în programul BDNE 
Prof. Furtună Doina Simona - preşedinte / director 
Săcuiu Geanina- secretar 
Dinu Marius- Contabil şef 
Ciugulea Gabriela- informatician 

 

    107/20.09.2016 

 

47.  Consiliul de administraţie - Prof. Furtună Doina Simona – director/preşedinte 

- Prof. Florescu Doina Carmen – director adjunct 

- Prof. Ionaşcu Carmen 

 

79/09.09.2016 
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

- Prof. Stoica Daniela 

- Prof.  Petre Mirela 

- Prof. Jurubiţă Ionel 

- Dna/dl. Enică Cristina - părinte 

- Dna/dl. Cristocia Constantin- părinte 

- Stanciu Teodora- reprezentant al elevilor 

-  Dl. Valentin Silviu Badea -  reprez. al primarului 

- Dl. Bănică Nicu Liviu - Consilier local 

- Dl. Ionescu Constantin - Consilier local 

- Dl. Ion Barbu - Consilier local 

Prof. Ungureanu Costel- preşed. SLÎ-CFR-BZ 
Prof. Lupu Marian Cristian – lider FSLI 
Secretar - prof. Marin Adelina 

48.  Purtător de cuvânt şi responsabil de relaţia cu 

presa 
Prof. Furtună Doina Simona - director 
Lupu Marian Cristian 
Ungureanu Costel 

134/20.09.2016  

49.  Responsabil Consiliere şi orientare în carieră Prof. Boboc Avram Raluca 109/20.09.2016  

50.  Responsabil C.Ş.E. Prof. Potîrniche Paula 112/20.09.2016  

51.  Responsabil cu completarea REVISAL Secretar Săcuiu Geanina 97/20.09.2016  

52.  Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de corigenţă şi de încheiere a 

situaţiei şcolare 

Prof. Florescu Doina Carmen – director adjunct - preşedinte 
Prof. Stroe Anca - membru 
Prof. Rădulescu Adriana - membru 
Prof. Lupu Cristian - membru 
Prof. Strezoiu Dumitrică - membru 

132/20.09.2016  
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

Prof. Stoica Daniela - membru 
Prof. care predau disciplinele la care elevii susţin examene de 

corigenţe şi situaţii neîncheiate 

53.  Comisia de înscriere a grupului ţintă A.D.S. prof. Furtună Doina Simona – director - preşedinte 
prof. Jurubiţă Ionel-  membru 
Săcuiu Geanina- secretar 
prof. Potîrniche Paula - membru 
Mediator şcolar – Niţu Georgeta 

 

88/09.09.2016 

 

54.  Coordonator de program A.D.S. Prof. Jurubiţă Ionel 89/09.09.2016  

55.  Comisia de echivalare a foii matricole pentru 

programul A.D.S. 
prof. Furtună Doina Simona – preşedinte 
prof. Stoica Daniela- membru 
prof. Jurubiţă Ionel- membru 
Săcuiu Geanina- secretar 
Mediator şcolar – Niţu Georgeta 

80/09.09.2016  

56.  Comisia de evaluare privind susţinerea 

diferenţelor ADS II, III, IV 
Prof. Furtună Doina Simona – director  
Prof. Jurubiţă Ionel- coordonator Program„A doua şansă” pentru 

învăţământul secundar inferior; 
Prof. Stroe Anca –Limba şi literatura română; 
Prof. Ionaşcu Carmen–Limba şi literatura română; 
Prof. Gavrilă Adelina – Limba şi literatura franceză; 
Prof. Trică Simona – Limba şi literatura engleză; 
Prof. Pavel Mariana – Matematică; 
Prof. Voicu Maria – Ştiinţe; 
Prof. Furtună Doina  – Istorie; 
Prof. Boboc Avram Raluca – S.S.U.; 
Prof. Wamsiedel Nela – D.S.P.; 
Prof. Stanemir Marioara – D.S.P. şi alţi profesori care predau în 

Programul A Doua Şansă 

   81/09.09.2016  

57.  Comisia de inventariere a CDI Marin Adelina- profesor documentarist 
Cristea Maria- laborant 

133/20.09.2016  

58.  Echipa de coordonare a Programului naţional 

„Şcoala altfel” 
Prof. Florescu Doina Carmen – director adjunct 

Prof. Stroe Anca 

136/20.09.2016  
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Nr. 
crt 

Conţinut decizie Membrii comisii / responsabili 
Nr./Data 
decizie 

Observaţii 

Prof. ing. Cristescu Nicolae 

Prof. Stoica Daniela 

Prof. Constantin Malanca Veronica 

Elev Costin Andreea – preşedintele Consiliului Elevilor din 

unitatea şcolară 

Părinte Cristocea Constantin – preşedintele Comitetului de 

părinţi pe şcoală 

 

 



 

 

55 

 

 

 

Anexa 4- Componenţa  comitetului reprezentativ  al părinţilor 

 

Comitetul de părinţi constituit la nivelul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, în anul şcolar 

2016-2017 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele părinţilor Clasa  

1.  Neculai Aurelia – preşedinte 

Gheorghiţă Marius – membru 

 a IX-a A 

2.  Tudorache Florin – preşedinte 

Bratu Marius - membru 

a IX-a B 

3.  Melin Dorina a IX-a C 

4.  Spătaru Daniela – preşedinte 

Ciobanu Emilia - membru 

a IX-a D 

5.  Georgescu Elena - preşedinte a X-a A 

6.  Gruiescu Maria – preşedinte 

Suditu Marilena - membru 

a X-a B 

7.  Mirea Alexandru - preşedinte 

Dima Ştefan – membru 

Ivan Viorica - membru 

a X-a C 

8.  Enache Vasilica – preşedinte 

Niţu Steluţa – membru 

a X-a D 

9.  Oprea Stana – preşedinte 

Măzărache Nicuşor - membru 

a X-a E 

10.  Mihai Viorina – preşedinte 

Enică Cristina - membru 

a XI-a A 

11.  Cristocea Constantin – preşedinte 

Ioniţă Spătaru Daniela - membru 

a XI-a B 

12.  Irimia Titica – preşedinte 

Avram Mioara - membru 

a XI-a C 

13.  Badea Violeta a XI-a D 

14.  Mărgărit Dana - preşedinte a XII-a A 

15.  Suditu Gheorghe – preşedinte 

Stanciu Claudia - membru 

a XII-a B 

16.  Moise Stan  - preşedinte a XII-a C 
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Anexa 5- Componenţa consiliului elevilor  

 

Comitetul de elevi constituit la nivelul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, în anul şcolar 

2016-2017 

Preşedinte Consiliului Şcolar al Elevilor: Costin Andreea, a XI-a A 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa  

1.  Cîrlan Mirela   a IX-a A 

2.  Gobeajă Maria a IX-a B 

3.  
Samoilă Alexandra – preşedinte 

 

a IX-a C 

4.  Condrea George  a IX-a D 

5.  Sarealbă Robert a X-a A 

6.  Gruiescu Petre a X-a B 

7.  Dima Eduard a X-a C 

8.  Şerban Valentin a X-a D 

9.  Măzărache Romeo a X-a E 

10.  Costin Andreea a XI-a A 

11.  Ioniţă Alexandra a XI-a B 

12.  Stoica Daniela a XI-a C 

13.  Avrămescu Constantin Florin  a XI-a D 

14.  Mărgărit Lavinia a XII-a A 

15.  Suditu Adrian a XII-a B 

16.  Niţă Gabriel a XII-a C 
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Anexa 6 - Repartizarea claselor pe săli / diriginţi / calificări în anul şcolar 2016-2017 

Repartizarea claselor pe săli / diriginţi / calificări 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Total clase : 29 /// Total elevi:  701 

 

CLASA DIRIGINTE CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

SALA 

CLAS

A 

1.  Grădiniţa Ed. Vlad Mihaela Inv. preşcolar Internat 

2.  Grădiniţa Ed. Bălan Melania Inv. preşcolar Internat 

3.  IX A Stanemir Marioara Tehnician desenator pt. constr. şi instal. Sala 14 

4.  IX B Pavel Mariana Tehnician în transporturi Sala 5 

5.  IX C Petre Mirela Instructor sportiv – fotbal Sala 7 

6.  IX D prof Gîrbea Florin Electromecanic material rulant Sala 18 

7.  X A Prof. Strezoiu Dumitrică Tehnician desenator pt. constr. şi instal. Sala 20 

8.  X B Prof. Avram Raluca Tehnician în transporturi Sala 19 

9.  X C Prof. Potîrniche Paula Instructor sportiv – fotbal Sala 13 

10.  X D prof Mustaţă Eugenia Cristina Confecţioner aparatură electrotehnică CT Etaj 

1 

11.  X E prof. Prof. Ungureanu Costel Electromecanic material rulant Sala 17 

12.  XI A Găzdaru Florica Tehnician desenator pt constr. şi instal. Sala 3 

13.  XI B Prof. Rădulescu Adriana Tehnician în transporturi Sala 12 

14.  XIC Prof. Stroe Anca Instructor sportiv – fotbal Sala 6 

15.  XI D prof. Prof. Ştefan Viorel Electrician exploatare joasă tensiune Sala 16 

16.  XII A Prof. Ionaşcu Carmen Tehnician desenator pt constr. şi instal. Sala 4 

17.  XII B Prof. Stoica Daniela Tehnician ecol. si protec. calit. 

mediului 

Sala 8 

18.  XII C Prof. Lupu Cristian Instructor sportiv Sala 15 

19.  IX A seral Tudose Vasile Tehnician operator tehnică de calcul Sala 19 

20.  X seral Constantin Malanca Veronica Tehnician operator tehnică de calcul Sala 3 

21.  XII A seral Prof. Badea Mihaela Tehnician în transporturi Sala 4 

22.  XII B seral Prof. Marin Adelina Tehnician desenator pt constr. şi instal. Sala 12 

23.  XIII A seral Prof. Gavrilă Ilie Tehnician instalaţii electrice Sala 13 

24.  XIII B seral Prof. Cristescu Nicolae Tehnician electromecanic Sala 14 

25.  An I ADS Ganea Mihai Lucrător finisor in construcţii Sala 17 

26.  An II ADS Prof. Jurubiţă Ionel Lucrător finisor in construcţii 
Internat 

parter 

27.  An III ADS Rad Geta Lucrător finisor in construcţii Sala 16 

28.  An IV ADS Militaru Alexandru Lucrător finisor in construcţii Sala 15 

29.  SPP Mogoş Constantin Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Sala 18 
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