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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT DIN CLUJ-NAPOCA 

 

Art. 1  

(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, denumit în continuare 

Regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ 

preuniversitar, LICEUL TEOLOGIC REFORMAT DIN CLUJ-NAPOCA.  

(2) Unitatea de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare, ale prezentului Regulament, ale propriului regulament de 

organizare și funcționare și ale regulamentului intern. 

Art. 2  

  OBIECTIVELE GENERALE ale unităţii de învăţământ sunt următoarele: 

 Promovarea tradiților Școlilorlor confesionale din Ardeal, și asigurarea unei 

atmosfere propice în care elvii să fie educați în spirit religios și academic 

 Formarea unei personalități (cu sprijinul părinților, al membrilor comunității 

reformate din țară și străinătate) prin care elevii, orice profesie și-ar alege după 

bacalaureat, să rămână credincioși națiunii, pământului natal și Bisericii 

Reformate, iar prin prezența și comportamentul lor să ducă mai departe 

renumele școlii 

 Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, 

capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale și cunoştinţe, 

competenţe și abilităţi de utilitate directă, în profesie și în societate. 

 Formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti şi 

generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă 

să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. 

 Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 

personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare 

pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participărea cetăţenească activă în societate, pentru 

incluziune socială și pentru angajare pe piaţa muncii. 

(3) OBIECTIVELE SPECIFICE și ACTIVITĂŢILE fiecărui compartiment sunt 

reglementate de prezentul regulament. 

Art. 3 

(1) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 

administraţie, de director și de un director adjunct. 

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

consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile 

sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul de presbiteri al elevilor, 

autorităţile administraţiei publice locale, precum și cu reprezentanţii agenţilor 
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economici implicaţi în susținerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în 

desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 

(3) Procesul instructiv-educativ se desfășoară după următorul program: 

- pentru grupele preșcolare, clasele primare, gimnaziale, profesionale și postliceale, 

cursurile se țin de luni până vineri, conform orarelor 

-  

(4) Orele de curs încep la ora 8.00 în mod obligatoriu cu rugăciune și citirea unor pasaje 

din biblie, și se termină conform orarului tot cu rugăciune. 

(5) Fiecare săptămână de curs începe cu o slujbă în biserică, luni la ora 7.45 și se 

termină la ora 8.00. 

Art. 4  

Consiliul de administraţie 

(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ de stat este președintele Consiliului de 

Administraţie. Pentru unităţile de învăţământ confesional, conducerea 

consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. 

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. 

(4) Președintele consiliului de administraţie are obligația de a convoca 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele 

consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi 

invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei 

ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi 

discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de 

ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat 

prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

(5) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, 

președintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca 

reprezentantul elevilor, care are statut de observator. 

(6) Consiliul de administrație are un număr de treisprezece membrii. 

(7) Elevii sunt reprezentați de Consiliul de presbiteri, aleși conform regulilor 

organizatorice religioase, care  funcționează în locul Consiliului elevilor, și de  

reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație  

 

Art. 5  

Directorul 

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuțiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile prezentului 

regulament. 

(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către 

cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management 

educaţional. Concursul pentru ocupărea funcţiei de director se organizează 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 
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(3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel 

local, judeţean sau naţional. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la 

propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la 

propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 

inspectoratul școlar. 

(5) Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului 

şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 

directorului unităţii de învăţământ. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din 

funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii 

săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare. 

(7) În cazul vacantării funcţiilor de director și director adjunct din unităţile de 

învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea 

concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului școlar, de un cadru didactic 

titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului 

școlar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului Profesoral şi cu acordul scris al 

persoanelor solicitate. 

 

(8) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 

atribuții: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ și realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu 

autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi 

a reprezentanţilor părinţilor și elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la 

nivel naţional şi Local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor și avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 

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

i) semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe 

care o conduce, întocmit de Comisa de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, 

aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului 

profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus 

la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale și a inspectoratului școlar. 

(9) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele 

atribuții: 
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a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi 

raportul de execuţie bugetară, 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

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

legale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei 

materiale a unităţii de învăţământ. 

(10) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuții: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de 

muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea 

raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și de selecţia 

personalului nedidactic; 

c) propune Consiliului de Administraţie vacantarea posturilor, organizarea 

concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

(11) îndeplineşte atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și de 

alte acte normative elaborate de minister.  

(12) Alte atribuții ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, 

avizat de consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de 

învăţământ și o propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează activitatea de colectarea a datelor statistice pentru sistemul naţional 

de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar și 

răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al 

Învăţământului din România (SIIIR); 

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

regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia 

școlară, în cazul unităţilor de învăţământ preșcolar, primar și gimnazial; 

f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

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

schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic și le supune, spre aprobare, 

consiliului de administraţie; 

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative școlare și extrașcolare; 

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de numire a cadrului 

didactic, care face parte din consiliul clasei, care preia atribuțiile profesorului 

diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, 

din motive obiective; 

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor 

care aparţin de unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul 

cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în 

structurile respective; 
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k) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia constituire a 

catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, coordonează comisa de 

întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și 

îl propune spre aprobare consiliului de administrație;  

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic, atribuțiile acestora 

sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor 

educative al unităţii de învăţământ; 

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

p) emite în baza hotărârii consiliului de administrație decizia, regulamentele de 

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive și cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ  

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, 

control și evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de 

învăţământ și le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

r) asigură, prin şefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea 

planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor școlare; 

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră și responsabililor comisiilor metodice, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore și prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare 

și extrașcolare; 

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

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea 

acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative școlare/extraşcolare, a 

şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului 

didactic și salariaților, de la programul de lucru; 

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ  

y) numeşte și controlează personalul care răspunde de ștampila unităţii de 

învăţământ; 

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi școlare: 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și 

gestionarea actelor de studii precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 

anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de 

evidenţă școlară;  

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor din afara 

acesteia, inclusiv de către reprezentanții mass-media, în condițiile stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de 

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

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

învățământ. 
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(13) Directorul îndeplineşte alte atribuții stabilite de către consiliul de 

administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuții rezultând din 

prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. 

(14) Pentru realizarea atribuțiilor săle, directorul se consultă cu reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu 

reprezentanţii sălariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale. 

(15) directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau 

către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie în situația 

imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie 

abatere disciplinară şi se săncţionează conform legii.  

Art. 22 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate 

cu prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu.  

Art. 23 (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele 

prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Regulament, Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ, de Regulamentul intern și de 

contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către 

inspectorul şcolar general. 

Art. 6  

Directorul adjunct 

(1) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut 

de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 

management educaţional. 

(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la 

propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la 

propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 

inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia 

de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 

(3) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de 

management educaţional încheiat cu directorul unităţii de învăţământ și 

îndeplineşte atribuțiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de 

management educaţional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade 

determinate. 

(4) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa 

acestuia. 

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ 

nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul 

unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Art. 7 

Personalul unităţilor de învăţământ 

(1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care 

poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic 

auxiliar și personal nedidactic. 
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(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se 

face prin concurs/examen, conform normelor specifice. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în 

unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea 

contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul 

sau legal. 

(4) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală 

demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o 

vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni 

de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată și 

familială a acestuia. 

(6) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranţa 

elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului 

școlar și a activităţilor extracurriculare/extraşcolare. 

(8) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, 

instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială și protecţia copilului în legătură cu orice încălcări 

ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează 

demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

Art. 8 

(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 

statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comîșiile și celelalte colective de lucru, 

compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se 

aprobă de către consiliul de administraţie și se înregistrează ca document oficial 

la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art. 9 

(1) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comîșii metodice şi în 

colective/comîșii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu 

normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.  

(2) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare 

în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite 

transferabile, pot face parte din corpul national de experti în management 

educational, iar procedura și criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie 

aprobata prin ordin al ministrului educației naționale.  

(3) Personalul didactic are obligația de a participă la activități de formare continua, 

în conditiile legii.  

(4) Se interzice personalului didactic de predare să conditioneze evaluarea elevilor 

sau calitatea prestației didactice la clasa de obtinerea oricărui tip de avantaje de 

la elevi sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de 

organele abilitate, se sănctioneaza conform legii.  

(5) In unitățile de învățământ se organizeaza permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au 
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mai putine ore de curs. Numarul și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor 

stabili în functie de dimensiunea perimetrului școlar, de numarul elevilor și de 

activitățile specifice care se organizeaza în unitatea de învățământ. 

(6) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care 

se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu 

organigrama unităţii de învăţământ. 

Art. 10 

Organisme functionale și responsabilitati ale cadrelor didactice 

 (1) Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

(2) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din 

unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principala fiind de a 

participă la sedintele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la 

inceputul anului școlar, declara ca are norma de baza. Absenta nemotivata de la 

sedintele la unitatea la care a declarat ca are norma de baza se considera abatere 

disciplinara. 

(3)Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din 

numarul total al membrilor Consiliului Profesoral și sunt obligatorii pentru personalul 

unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de 

vot se stabileste la inceputul sedintei. 

(4) Directorul unității de învățământ numeste, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atributia de a redacta lizibil 

și inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral. 

 

Art. 11 

 (1) Consiliul clasei funcționează  în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional 

și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa 

respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu exceptia 

claselor din învățământul postliceal si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din 

învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este invatatorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, 

liceal, profesional și postliceal. 

(3) Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru. El se poate intalni ori de 

cate ori situatia o impune, la solicitarea invatatorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentantilor părinților și ai 

elevilor. 

(4)  Mediile la purtare mai mici decat 7,00, respectiv mai mici decat 8,00, în cazul 

unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sunt propuse spre 

avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a 

jumatate plus 1 din totalul membrilor, în prezenta a cel putin 2/3 din numarul acestora. 

Ulterior, propunerile avizate sunt inaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

 

Art. 12 
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de 

regula, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul 

de Administratie. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

coordoneaza activitatea educativa din scoala, initiaza, organizeaza și desfășoară 

activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare 

cu seful comîșiei dirigintilor, cu responsabilul comîșiei de învățământ primar, cu 
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consiliul reprezentativ al părinților pe scoala/asociatia de părinți, cu reprezentanti ai 

consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali 

 și neguvernamentali. 

(3) Directorul unității de învățământ stabileste atribuțiile Coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în functie de specificul unității. 

(4) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 

următoarele atribuții: 

a) coordoneaza, monitorizeaza și evalueaza activitatea educativa nonformala din 

scoala; 

b) avizeaza planificarea activităților din cadrul programului activităților 

educative ale clasei; 

c) elaboreaza programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare 

proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțional, cu directiile stabilite de 

către inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultarii 

părinților și a elevilor. 

d) elaboreaza, propune și implementeaza proiecte și programe educative de 

interventie și prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violentei, a 

delincventei juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de 

educatie civică, promovarea sănăttăii, programe culturale, ecologice, sportive și 

turistice, educatie rutiera, protectie civila; 

e) identifica tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor 

elevilor, precum și posibilitatile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor 

primari și secundari ai educației; 

f) analizează, semestrial, impreuna cu alte comîșii existente la nivelul unității de 

învățământ, situatia disciplinara a elevilor și situatia frecventei acestora la orele de curs; 

g) prezinta directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea 

educativa și rezultatele acesteia; 

h) disemineaza informatiile privind activitățile educative derulate în unitatea de 

învățământ; 

i) faciliteaza implicarea părinților și a partenerilor edcaționali în activitățile 

educative; 

j) elaboreaza tematici și propune forme de desfasurare a consultatiilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative; 

k) propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitățiii educative 

nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ; 

l) indruma, controleaza și evalueaza activitatea educativ nonformala din 

internatele școlare; 

m) faciliteaza vizite de studii pentru elevii, în tara și strainatate, desfășurate în 

cadrul programelor de parteneriat educational. 

Art. 13 

Profesorul diriginte 

(1) Profesorii diriginti sunt numiti, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza 

hotararii consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului profesoral. 

(2) La numirea dirigintilor se are în vedere principiul continuitatii, astfel incat o clasa să aiba 

acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

(3) De regula, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel 

putin o jumatate din norma didactica în unitatea de învățământ și care preda la clasa respectiva. 

(4) Activitățile specifice functiei de diriginte sunt prevazute într-o anexa la fisa postului cadrului 

didactic investit cu aceasta responsabilitate. 
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Art. 14 

La nivelul fiecarei unitati de învățământ funcționează  Comisa pentru prevenirea și combaterea 

violentei în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta în 

unitățile de învățământ. 

 

Art. 15 

(1) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia directorului, data în baza 

hotararii consiliului de administratie, Comisa pentru prevenirea și combaterea discriminarii și 

promovarea interculturalitatii. 

(2) Comisa are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor scolii 

incluzive. Scoala incluziva este o scoala prietenoasa și democratica, care valorifica diversitatea 

culturala, o scoala în care toti copiii sunt respectati și integrati fara discriminare și excludere 

generate de originea etnica, nationalitate, deficiente fizice sau mentale, origine culturala sau 

socio-economica, religie, limba materna, convingerile, sexul, varsta, infectia HIV, apartenenta 

la o categorie dezavantajata sau orice criteriu săncționat de legislatia pentru prevenirea și 

combaterea discriminarii din Romania. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare 

școlară, care reprezintă o forma grava de discriminare, constituie o conditie imperativa pentru 

implementarea principiilor scolii incluzive. 

 

Art. 16 

(1) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotararii 

Consiliului de administratie, Comisa de control managerial intern, în conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile 

publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile și 

completarile ulterioare. 

(2) Componenta, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind aceasta 

comîșie se stabilesc, în functie de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de 

învatamant, de către conducatorul acesteia. Comisa se intruneste trimestrial sau ori de cate ori 

este nevoie. 

 

Ar. 17 

Compartiment Secretariat 

(1) Este subordonat directorului. 

(2) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef, secretar și 

informatician. 

(3) Secretariatul asigură funcţionarea operativă a şcolii fiind în serviciul elevilor, 

părinţilor, personalului unităţii de învăţământ și pentru alte persoane interesate. 

(4) Activitățile compartimentului: 

a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de 

învăţământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor 

statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi și 

instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul 

unităţii de învăţământ; 

d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, 

ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea 

problemelor privind mişcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza 

hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor 

drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii; 
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f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor și 

evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere şi de ocupăre a posturilor 

vacante, conform atribuțiilor specificate în fişa postului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, 

arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la 

situaţia școlară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii; 

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidenţa actelor de studii şi a 

documentelor școlare, în conformitate cu prevederile "Regulamentului privind 

regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă școlară în 

învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului educației 

naționale; 

i) selecţionarea, evidenţa și depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naționale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de 

păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; 

j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii școlare, în urma împuternicirii, în acest 

sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de 

persoanele competente; procurarea, deţinerea și folosirea sigiliilor se realizează 

în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei 

naționale; 

k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor; 

l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, 

pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică 

sau sting raporturile juridice dintre şcoală și angajaţi, părinţi sau alte persoane 

fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii 

unităţii de învăţământ; 

n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor 

unităţii de învăţământ; 

o) calcularea drepturilor sălariale sau de altă natură; 

p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

q) asigurarea siguranţei condicii de prezenţă, pe care secretarul o pune la dispoziţia 

cadrelor didactice condica de prezenţă; 

r) verificarea la sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, 

existenţa tuturor cataloagelor, secretarul răspunzând de integritatea și securitatea 

cataloagelor; 

s) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

t) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul 

inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau 

din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor 

specifice; 

u) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 

contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de 

administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sărcina să. 

(5) Sistemul de relaţii al compartimentului: 

- colaborează cu toate compartimentele din cadrul unităţii de învăţământ și soluţionează 

sesizările din aria să de competenţă, conform procedurilor săle interne; 
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- colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi 

autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice. 

Art. 18 

Compartiment Financiar-Contabil 

(1) Compartimentul este subordonat directorului. 

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil" 

sau "contabil şef". 

(3) Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor 

financiar contabile privind fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei 

contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor și 

patrimoniului unităţii, precum și celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu 

privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

(4) Activităţile compartimentului 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii școlare, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile 

consiliului de administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform 

legislaţiei în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie și a consiliului profesoral cu 

privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 

patrimoniul unităţii de învăţământ și înregistrarea în evidenţa contabilă a 

documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 

i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și faţă de terţi; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 

k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale 

consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se 

angajează fondurile sau patrimoniul unităţii; 

l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim 

special; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând 

operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuții şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în 

vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către 

director sau de către consiliul de administraţie. 

(5) Sistemul de relaţii al compartimentului: 

- colaborează cu toate compartimentele din cadrul unităţii de învăţământ și soluţionează 

sesizările din aria să de competenţă, conform procedurilor săle interne; 
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- colaborează cu compartimentele ordonatorului principal de credite care gestionează 

venituri ale bugetului local; 

- colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi 

autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice. 

Art. 19 

Compartiment Administrativ 

(1) Este subordonat direcorului. 

(2) Este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din personalul 

nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(3) Asigurarea funcţionalităţii şcolii din punct de vedere al problemelor administrative. 

(4) Activităţile compartimentului: 

a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

b) realizarea reparaţiilor și a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi 

gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei 

didactico - materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii 

de învăţământ; 

e) recepţionarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, prîntr-o comîșie constituită la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu 

privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa 

actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate 

în evidenţele şi situaţiile contabile; 

g) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 

justificările corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de 

învăţământ, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă și a 

normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri și servicii 

şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor și monitorizarea 

executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu 

persoane fizice sau juridice; 

k) alte atribuții prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(5) Sistemul de relaţii al compartimentului: 

- colaborează cu toate compartimentele din cadrul unităţii de învăţământ în vederea 

transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide și competente a cererilor de realizare 

achiziţii, alte cereri. 

- colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi 

autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice. 

Art. 20 

Catedre/Comîșii Metodice 
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(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comîșiile metodice se constituie din 

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii 

curriculare. 

(2) În învăţământul primar, catedrele/comîșiile metodice se constituie pe ani de studiu, 

pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ. 

(3) Activitatea catedrei/comîșiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv 

responsabilul comîșiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comîșiei. 

(4) Şedinţele catedrei/comîșiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori 

membrii catedrei/comîșiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară 

după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de 

catedră/responsabilului comîșiei metodice, și aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ. 

(5) Elaborarea propunerilor pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ și 

strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale și umane, 

curriculum la decizia şcolii. 

(6) Activităţile organismului funcţional: 

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, 

adecvate specificului unităţii de învăţământ și nevoilor educaţionale ale elevilor, 

în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor 

naționale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere 

consiliului profesoral; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale și anuale, menite să conducă la 

atingerea obiectivelor educaţionale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 

didactice și a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f) analizează periodic performanţele școlare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se 

realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; 

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi 

de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru 

examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

j) organizează activităţi de formare continuă și de cercetare - acţiuni specifice 

unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii 

didactice. 

Art. 21 

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

 

(1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, 

preșcolarii și elevii. 

(2)  Inscrierea în clasa pregatitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 
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(3) Inscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal sau profesional, respectiv în anul I din 

învățământul postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

(4) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercita prin prezența și punctualitatea la 

cursuri, la activitățile extrașcolare organizate de unitatea de învățământ și la activitățile 

extracurriculare specific (ansamblu coral, cercuri sportive, grup de studiu biblic, instrument și 

cerc de arte plastic) sunt obligatorii. 

(5) În timpul orelor de curs clădirea școlii poate fi parasită pentru motive serioase, doar cu 

consimțământul directorului sau directorului adjunct. 

(6) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la inceputul fiecarui an școlar de 

către unitatea de învățământ la care este inscris elevul. 

(7) Prezenta beneficiarilor primari ai educației la fiecare ora de curs se verifica de către cadrul 

didactic, care consemneaza în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(8) Motivarea absentelor se face de către invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentarii actelor justificative. 

(9) în cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 

personal invatatorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte actele justificative pentru absentele copilului sau. 

(10) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor sunt: adeverinta eliberata de medicul 

cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta sau certificat 

medical eliberat de unitatea sănitara în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisa a 

parintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresat  

invatatorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al 

clasei. Numarul absentelor care pot fi motivate, fara documente medicale, doar pe baza cererilor 

părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali, nu poate depasi 3 zile pe semestru, iar cererile 

respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ. Toate adeverintele medicale 

trebuie să conțină viza cabinetului, care are în evidenta fisele medicale/carnetele de sănatate ale 

elevilor. 

(11) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate în termen de maximum 

7 zile de la reluarea activitățiii elevului și vor fi pastrate de către 

invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot 

parcursul anului școlar. 

(12) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (11) atrage, de regulă, declararea absentelor ca 

nemotivate. 

 

Art. 21 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației 

(1) Orice cetatean roman sau cetatean din tarile Uniunii Europene, din statele apartinand 

Spatiului Economic European și din Confederatia Elvetiana se poate inscrie și poate frecventata, 

în conditiile prevazute de lege, în limba maghiară Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca. 

Conform legislatiei în vigoare, beneficiarii primari ai educației care apartin minoritatilor 

naționale studiaza și se instruiesc în limba materna, la toate nivelurile, tipurile și formele de 

învățământ preuniversitar. 

(2) Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de 

învățământ pe care le vor urma și să aleaga parcursul școlar corespunzator intereselor, pregatirii 

și competentelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercita, de 

către părinți, respectiv părinți, tutori sau sustinatori legali. 

(3) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la 

imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(4) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(5) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrari scrise/parti ale unor 

lucrari scrise ale acestora – cu exceptia modalitatilor prevazute de reglementarile în vigoare. 

(6) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educatie de calitate, prin 

aplicarea corecta a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrala a programelor 
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școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în 

vederea formarii și dezvoltării competentelor cheie și a atingerii obiectivelor educationale 

stabilite. 

(7) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultati și să-si 

exprime optiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii aflate în oferta educationala 

a unității de învățământ, în concordanta cu nevoile și interesele de invatare ale elevilor, cu 

specificul scolii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici. 

(8) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectiva și corecta. 

(9) Elevul sau, dupa caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluarii, solicitand cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenta 

elevului și a parintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 

(10) în situatia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

sătisfacatoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului 

unității de învățământ, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale 

sau practice. 

(11) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna doua cadre didactice de 

specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectiva și care vor reevalua 

lucrarea scris. 

(12) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la alin. (4) este nota rezultata 

în urma reevaluarii. în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de 

către cele doua cadre didactice. 

(13) în cazul în care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa și nota 

acordata în urma reevaluarii, este mai mica de un punct, contestatia este respinsa și nota 

acordata initial ramane neschimbata. în cazul în care diferenta dintre nota initiala și nota 

acordata în urma reevaluarii este de cel putin de un punct, contestatia este acceptata. 

(14) în cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta în urma evaluarii initiale. 

Directorul trece nota acordata în urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura și 

aplica stampila unității de învățământ. 

(15) Calificativul sau notele obtinute în urma contestatiei, ramân definitive. 

(16) în situatia în care în unitatea de învățământ nu exista alti invatatori/institutori/profesori 

pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectiva, 

pot fi desemnati, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau 

profesori de specialitate din alte unitati de învățământ. 

(17) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să puna, gratuit, la dispozitia 

beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregatirea organizată a acestora. 

(18) Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele masuri de protectie sociala (hrana, 

supraveghere și odihna) pe durata parcurgerii programului educational în cadrul unității de 

învățământ respective, în conditiile stabilite de legislatia în vigoare. 

(19) Elevii din alte localități sunt obligați să fie cazati în internate și să mănânce la cantina 

scolii, în conditiile stabilite prin regulamentele de organizare și functionare ale internatului 

școlii. 

(20) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuita. 

Pentru anumite activități stabilite în functie de niveluri, cicluri și programe de studii se pot 

percepe taxe, în conditiile prevazute de lege. 

(21) în conditiile prevazute de lege, elevii de la cursurile cu frecventa din învățământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanta, de merit, de 

studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesionala. 

(22) Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al ministrului educației 

naționale, sau în baza Metodologiei din partea sponsorului și al Eparhiei Reformate din Ardeal 

(23) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se face stabilesc anual, de către 

consiliile de administratie ale unităților de învățământ, în functie de fondurile repartizate și de 

rezultatele elevilor. 

(24) Elevii pot beneficia și de bursa pe baza unui de contract incheiat cu operatori economici, 

ori cu alte persoane juridice sau fizice. 

(25) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de 

învățământ de stat, în conditiile legii. 
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(26) Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: 

asistență medicală gratuită (având medic școlar și cabinet medical corespunzător), consilierea și 

informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul 

orientarii profesionale, consilierea psihologica și sociala prin personal de specialitate. 

(27) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare. 

(28) în unitatea de învățământ există libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicatii 

scolii împreună cu profesorii, fiind organizați în Comitetul de redacție. 

 

Art. 22 

Obligatiile beneficiarilor primari ai educației 

(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat cu frecventa au obligația de a frecventata cursurile, de a se pregati la fiecare 

disciplina de studiu, de a dobandi competențele și de a- și însuși cunoștințele prevazute de 

programele școlare. 

(2) Elevii din învățământul obligatoriu, inscrîși la cursuri cu frecventa redusa sunt obligati să se 

prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ. 

 

Art. 23 

(1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aiba un comportament civilizat și o tinuta 

decenta, atat în unitatea de învățământ, cat și în afara ei. 

(2) Beneficiarii primari ai educației, în functie de nivelul de intelegere și de particularitatile de 

varsta și individuale ale acestora, vor fi stimulati să cunoasca și incurajati să respecte: 

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și functionare al unității de învățământ; 

b) regulile de circulatie; 

c) normele de securitate și a sănatatii în munca, de prevenire și de stingere a incendiilor; 

d) normele de protectie civila; 

e) normele de protectie a mediului. 

 

Art. 24 

Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar: 

a) să distruga documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 

din portofoliu educational etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace 

de învățământ, carti de la biblioteca scolii, mobilier școlar, mobilier sănitar, spatii de învățământ 

etc.); 

c) să aduca și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin continutul lor, atenteaza 

la independenta, suveranitatea și integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta și intoleranta; 

d) să organizeze și să participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitățiii de 

învățământ sau care afecteaza participărea la programul școlar; 

e) să blocheze caile de acces în spatiile de învățământ; 

f) să detina, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara 

acestuia, droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari și să participe la jocuri de 

noroc; 

g) să introduca si/sau să faca uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau 

de alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și 

sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor directi ai educației și a personalului unității de 

învățământ; 

h) să posede si/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin 

exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situatii de urgenta sau dacă utilizarea lor poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

j) să inregistreze activitatea didactica; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa 

inregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care aceasta activitate poate contribui 

la optimizarea procesului instructiv-educativ; 



 18 

k) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unității de învățământ; 

l) să aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 

provocatoare; 

m) să aduca jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament fata de colegi și fata 

de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publica a acestora; 

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violenta în unitate și în afara ei; 

o) să paraseasca incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, 

fara avizul profesorului de serviciu sau a invatatorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar/profesorului diriginte; 

p) să aiba o atitudine care constituie o amenintare la adresa sigurantei celorlalti elevi si/sau a 

personalului unității de învățământ. 

q) vopsirea sau aranjarea ostentativă a părului sau a unghiilor 

r) frecventarea unor locuri suspecte, unde se pot comite ilegalități, infracțiuni (bătăi, furt etc) și 

să ocolească asemenea orice adunare suspect, religioasă stăină de cultul nostrum sau unde se 

propovăduiește ocultismul și spiritismul. 

 

Art. 25 

(1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice 

pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali, pentru 

informare în legatura cu situatia lor școlară. 

(2) în unitățile de învățământ se organizeaza, permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 

serviciul pe scoală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și 

functionare al unității de învățământ. Organizarea serviciului pe scoala se efectueaza numai de 

către elevii din clasele învățământului liceal, profesional si/sau postliceal. 

(3) Obligatiile elevilor care efectueaza serviciul pe scoala sunt prevazute în Regulamentul de 

organizare și functionare al unității de învățământ. 

 

Art. 26 

Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au 

obligația de a utiliza cu grija manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare buna la 

sfarsitul anului școlar. 

 

Art. 27 

Recompense și săncțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

 

Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin 

comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidentiere în fata colegilor clasei; 

b) evidentiere, de către director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral; 

c) comunicare verbala sau scrisa adresata părinților, în care se mentioneaza faptele deosebite 

pentru care elevul este evidentiat; 

d) burse de merit, de studiu, și de performanta pentru elevii de la cursurile cu frecventa din 

învățământul preuniversitar de stat; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de 

agenti economici sau de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara și din 

strainatate; 

h) premiul de onoare al unității de învățământ. 

 

Art. 28 

(1) La sfarsitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiati prin acordarea de 

diplome pentru activitatea desfasurata si/sau rezultatele obtinute. 

(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

invatatorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei sau a directorului scolii. 
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(3) Diplomele se pot acorda: 

(a) pentru rezultate deosebite la invatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 

consiliului profesoral al unității; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este 

limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectati numai dintre 

aceia care au obtinut media 10 anual sau calificativul”Foarte bine” la disciplina/modulul 

respectiv /respectiv; 

(b) pentru alte tipuri de performantate: pentru purtare, pentru o relationare corespunzatoare cu 

colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merita să fie apreciate. 

(4) Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obtine premii dacă: 

(a) au obtinut primele trei medii generale pe clasa și acestea nu au valori mai mici de 9.00; 

pentru următoarele trei medii se pot acorda mentiuni; 

(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

(c) au obtinut performantate la concursuri, festivaluri, expozitii și la alte activități extrașcolare 

desfășurate la nivel local, judetean/al municipiului Bucuresti, national sau international; 

(d) s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala și civica; 

(e) au inregistrat, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului școlar. 

(5) Pot fi acordate premii și pentru alte situatii prevazute de Regulamentul de organizare și 

functionare al unității de învățământ. 

 

Art. 29 

(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care 

săvarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, 

vor fi sănctiona și în functie de gravitatea acestora. 

(2) săncțiunile care se pot aplica sunt următoarele: 

a) observația; 

b) avertismentul; 

c) mustrare scrisa; 

d) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesional; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi unitate de învățământ sau la o alta unitate 

de învățământ; 

g) preavizul de exmatriculare; 

h) exmatricularea. 

(3) Cu exceptia observatiei și a avertismentului, toate săncțiunile aplicate elevilor sunt 

comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali și elevului major. 

 

Art. 30 

(1) Mustrarea scrisa consta în atentionarea elevului, în scris, de către 

invatator/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea 

faptelor care au determinat aplicarea săncțiunii. 

(2) săncțiunea se stabileste de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) săncțiunea se consemneaza în registrul de procese verbale al consiliului clasei și intr-un 

raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către invatator/institutor/profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului în care a fost aplicat. 

(4) Mustrarea scrisa este redactata de invatator/institutor/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, este semnata de acesta și de către director, este inregistrata în 

registrul de intrari-iesiri al unității de învățământ; documentul va fi inmanat părinților, tutorilor 

sau sustinatorilor legali, personal, de către diriginti sub semnatura sau transmis prin posta, cu 

confirmare de primire. 

(5) săncțiunea se inregistreaza în catalogul clasei, precizandu-se numarul sub care a fost 

inregistrat în registrul de intrari-iesiri al unității. 

(6) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar. 

 

Art. 31 

(1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobat prin hotararea consiliului profesoral. 
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(2) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar, aprobat de consiliul profesoral al unității de învățământ. 

 

Art. 32 

(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta în inlocuirea activitățiii obisnuite a 

elevului, pentru perioada aplicarii săncțiunii, cu un alt tip de activitate desfasurata, de regula, în 

cadrul unității de învățământ, în săla de lectura, în biblioteca scolii etc. Activitatea pe care o 

desfășoară elevul este stabilita de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizeaza 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și 

functionare al unității de învățământ. săncțiunea este însoțită de obligația desfășurării de 

activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și 

să nu puna în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului săncționat. 

(2) Dacă elevul refuza să participe la aceste activități, absentele sunt considerate nemotivate și 

se consemneaza în catalogul clasei. 

(3) săncțiunea se consemneaza în catalogul clasei, precizandu-se numarul și data documentului, 

precum și în raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului. 

(4) Aceasta sănctiune nu se aplica elevilor de la învățământul primar. 

(5) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

 

Art. 33 

(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, în aceeasi unitate de învățământ sau la o alta unitate 

de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aproba de către consiliul profesoral și se 

aplica prin inmanarea, în scris și sub semnatura, a săncțiunii, de către 

invatator/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte/director, 

parintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a implinit 

18 ani. 

(2) săncțiunea se consemneaza în catalogul clasei și în registrul matricol. 

(3) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al 

unității de învățământ la care finalizeaza cursurile semestrului din anul școlar respectiv. 

(4) săncțiunea nu se aplica în învățământul primar. 

 

Art. 34 

(1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la 

o singura disciplina /modul, cumulate pe un an școlar, se semneaza de către acesta și de director 

și se inmaneaza și sub semnatura, parintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau elevului, dacă 

acesta a implinit 18 ani. 

(2) săncțiunea nu se aplica elevilor din învățământul obligatoriu. 

(3) săncțiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor și în catalogul clasei și se 

mentioneaza în raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an școlar. 

(4) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

 

Art. 35 

(1) Exmatricularea consta în eliminarea elevului din unitatea de învățământ în care acesta a fost 

inscris, pana la sfarsitul anului școlar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reinscriere, în anul urmator, în aceeasi unitate de învățământ și în 

acelasi an de studiu; 

b) exmatriculare fara drept de reinscriere în aceeasi unitate de învățământ; 

c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de 

timp.  

(3) săncțiunea nu se aplica elevilor din învățământul obligatoriu. 

 

Art. 36 
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Elevii exmatriculati din unitățile de învățământ – liceal și postliceal – din sistemul de ap rare, 

ordine publica și securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul școlar 

urmator, într-o unitate de învățământ din reteaua Ministerul Educației Naționale, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament și a regulamentelor specifice din unitățile de învățământ din 

care au fost exmatriculati. 

 

Art. 37 

(1) Exmatricularea cu drept de reinscriere în anul urmator în aceeasi unitate de învățământ și în 

acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul 

postliceal, pentru abateri grave, prevazute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de 

organizare și functionare al unității de învățământ sau apreciate ca atare de către consiliul 

profesoral al unității de învățământ. 

(2) săncțiunea se aplica și pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul 

orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, 

cumulate pe un an școlar. 

(3) săncțiunea se aproba în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 

consta în absente nemotivate, săncțiunea exmatricularii se poate aplica numai dacă, anterior, a 

fost aplicata săncțiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) săncțiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor și în registrul matricol. 

(5) săncțiunea se comunica, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a implinit 18 ani. 

(6) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

 

Art. 38 

(1) Exmatricularea fara drept de reinscriere în aceeasi unitate de învățământ se aplica elevilor 

din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 

apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Aplicarea săncțiunii se aproba de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) săncțiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor și în registrul matricol. 

(4) săncțiunea se comunica de către director, în scris și sub semnatura, parintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a implinit 18 ani. 

(5) săncțiunea este însoțită de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

 

Art. 39 

(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fara drept de reinscriere pentru o perioada 

de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru 

abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) săncțiunea se aplica prin ordin al ministrului educației naționale, prin care se stabileste și 

durata pentru care se aplica aceasta sănctiune. în acest sens, directorul unității de învățământ 

transmite Ministerului Educației Naționale, propunerea motivata a consiliului profesoral privind 

aplicarea acestei săncțiuni, impreuna cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile 

deosebit de grave săvarsite de elevul propus spre sănctionare. 

(3) săncțiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei și în registrul matricol. 

(4) săncțiunea se comunica, de către Ministerul Educației Naționale, în scris și sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau susținătorului legal și elevului, dacă acesta a implinit 18 ani. 

 

Art. 40 

(1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din 

totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o 

disciplina/modul, nota la purtare se scade cu cate un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 în anul școlar anterior, nu pot fi admîși în 

unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic. 
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(3) Nerespectarea punctului (f) de la art. 24 atrage după sine scăderea notei la purtare și 

retragerea temporară sau definitive a bursei acordate de Eparhia Reformată și de stat 

(4) Nerespectarea punctului (i) de la art. 24 atrage după sine confiscarea telefonului pe bază de 

process verbal și predarea către conducerea școlii 

 

Art. 41 

(1) Elevii care se fac vinovati de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de 

învățământ sunt obligati, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în 

temeiul raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al raspunderii pentru fapta 

minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor 

deteriorate/sustrase. 

(2) în cazul în care vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, revenind 

intregii clase/claselor. 

(3) în cazul deteriorarii/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc 

manualul cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului 

de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 

(4) Pentru faptele prevazute la alin. (1) și (3), elevii pot fi săncționati, în conformitate cu 

dispozitiile din prezentul regulament. 

(5) Pentru orice fel de comportament care contravene normelor etice ale bisericii reformate, 

elevul este îndrumat către altă unitate de învățământ. 

 

Art. 42 

Consiliul elevilor 

 

(1) În Liceul Teologic Reformat Consiliul Elevilor Presbiteri, este organizat conform 

regulilor organizatorice religioase, avănd doi reprezentanți la nivelul unității aleși dintre 

reprezentanții elevilor presbiteri din fiecare clasă, aceștia fiind totodată reprezentanții 

Consiliului școlar al elevilor. 
(2) Fiecare clasa își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o data pe an, la inceputul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea 

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisa influentarea deciziei 

elevilor. 

 

Art. 43 

(1) Consiliul elevilor este structura consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă 

interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ. 

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprima opinia în legatura cu problemele care ii afecteaza în 

mod direct. 

(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și 

nevoile scolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul National al Elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemneaza un cadru didactic care va stabili 

legatura intre corpul profesoral și consiliul elevilor. 

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la 

dispozitie a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spatiu pentru intrunirea 

Biroului Executiv și Adunarii Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru 

logistica și altele asemenea se asigura din finantarea suplimentara. 

 

Art. 44 

Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administratie, directorului/directorului 

adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes 

pentru acestia; 

b) apara drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizeaza incalcarea lor; 

c) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informand conducerea 

unității de învățământ despre acestea și propunand solutii; 

d) sprijină comunicarea intre elevi și cadre didactice; 
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e) dezbate propunerile elevilor din scoala și elaboreaza proiecte; 

f) poate initia activități extrașcolare, serbari, evenimente culturale, concursuri, excursii; 

g) poate organiza actiuni de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 

mediu și altele asemenea; 

h) sprijină proiectele și programele educative în care este implicata unitatea de învățământ; 

i) propune modalitati pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și functionare al unității de învățământ; 

k) se implica în asigurarea respectarii Regulamentului de organizare și functionare al unității de 

învățământ; 

l) organizeaza alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care acestia nu își indeplinesc atribuțiile. 

 

Capitolul 4. Activitatea educativa extrașcolară 

  

Art. 177. – 

Activitatea educativa extrașcolară din unitățile de învățământ este conceputa ca mediu de 

dezvoltare personala, ca modalitate de formare și intarire a culturii organizationale a unității de 

învățământ și ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, frecventei și performantatei școlare, 

precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

 

Art. 178. – 

(1) Activitatea educativa extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara orelor 

de curs. 

(2) Activitatea educativa extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfasura fie în 

incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi 

sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spatii educationale, culturale, sportive, 

turistice, de divertisment. 

 

Art. 179. – 

(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale, 

civice, artistice, tehnice, aplicative, stiintifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, 

antreprenoriale, pentru protectie civila, de educatie pentru sănatate și de voluntariat. 

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta in: proiecte și programe educative, concursuri, 

festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii, scoli, tabere și 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

(3) Activitatea educativa poate fi proiectat atat la nivelul fiecarei grupe/ clase de 

antepreșcolar/preșcolari/elevi, de către educator-puericultor/educatoare/invatator/institutor/ 

profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, cat și la nivelul unității de 

învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 

învățământ, impreuna cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu 

optiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali, precum și cu resursele de 

care dispune unitatea de învățământ. 

(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor și a 

altor activități de timp liber care necesita deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se 

respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. 

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administratie al 

unității de învățământ. 

 

Art. 180. – 

Evaluarea activitățiii educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se centreaza pe:  

(a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competente cheie; 

(b) gradul de responsabilizare și integrare sociala; 

(c) adoptarea unei culturi organizationale demne și decente; 

(d) gradul de formare a mentalitatii specifice invatarii pe tot parcursul vietii. 

 



 24 

Art. 181. – 

(1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizata, 

anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativa extrașcolară derulata la nivelul unității de 

învățământ este prezentat și dezbatut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de 

administratie. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativa extrașcolară derulata la nivelul unității de 

învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate. 

 

Art. 182. – 

Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a 

evaluarii instituționale a respectivei unitati de învățământ. 

 

Art. 45 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

 

Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea invatarii. 

(1) Evaluarea rezultatelor al învățăturii se realizeaza în mod ritmic, conform legii. 

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competentelor 

dobandite de beneficiarii primari ai educației. în aceste perioade se urmareste: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invatare; 

b) fixarea și sistematizarea cunostintelor; 

c) stimularea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu ritm lent de invatare sau cu alte 

dificultati în dobandirea cunostintelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor; 

d) stimularea pregatirii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor capabili de performanta inalta. 

(3) La sfarsitul clasei pregatitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emotionale, cognitive, a 

limbajului și a comunicarii precum și a dezvoltării capacitatilor și atitudinilor fata de invatare 

ale copilului, realizat pe parcursul intregului an școlar, se finalizeaza prin completarea unui 

raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

 

Art. 46 

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de varsta și de particularitatile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecarei discipline. 

Acestea pot fi: 

a) chestionari orale; 

b) lucrari scrise; 

c) experimente și activități practice; 

d) referate și proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii; 

g) probe practice; 

h) alte instrumente stabilite de catedrele/comîșiile metodice și aprobate de director sau elaborate 

de către Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare. 

(2) în învățământul primar, la clasele I- a IV-a, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor 

avea la fiecare disciplina/modul, cu exceptia celor preponderent practice, cel putin o evaluare 

prin lucrare scrisa pe semestru. 

 

Art. 47 

(1) Rezultatele evaluarii se exprima, dupa caz, prin: 

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și 

clasa pregatitoare, 

b) calificative – în clasele I-IV și în învățământul special care școlarizeaza elevi cu deficiente 

grave, severe, profunde sau asociate, 

c) note de la 10 la 1 în învățământul secundar și în învățământul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza în catalog, cu cerneala albastra, sub forma: 
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„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu exceptia celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, 

care sunt trecute în caietul de observatii și ale celor de la clasa pregatitoare, care se trec în 

raportul anual de evaluare. 

 

Art. 48 

(1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluarii se comunica și se discuta cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali. 

(2) Calificativele/notele acordate se comunica în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acorda. 

(3) în învățământul primar cu predare în limbile minoritatilor naționale, calificativele se pot 

comunica și în limba de predare de către cadrul didactic. 

(4) Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, 

exclusiv nota de la lucrarea scrisa semestriala (teza), dupa caz, trebuie să fie cel putin egala cu 

numarul săptamanal de ore de curs prevazut în planul de învățământ. Fac exceptie disciplinele 

cu o ora de curs pe săptamana, la care numarul minim de calificative/note este de doua. 

(5) în cazul curriculumului organizat modular, numarul de note acordate semestrial trebuie să fie 

corelat cu numarul de ore alocate fiecarui modul în planul de învățământ, precum și cu structura 

modulului – pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regula, o nota la 

un numar de 25 de ore. Numarul minim de note acordate elevului la un modul este de doua. 

(6) Elevii aflati în situatie de corigență vor avea cu cel putin un calificativ/o nota în plus fata de 

numarul de calificative/note prevazute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima nota fiind acordat, 

de regula, în ultimele doua săptamani ale semestrului, cu conditia ca acesta să fie prezent la ore. 

(7) Disciplinele, la care se sustin lucrari scrise semestriale (teze), precum și perioadele de 

desfasurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. 

(8) Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o ora special destinata 

acestui scop și se trec în catalog. Lucrarile scrise semestriale (tezele) se pastreaza în scoala pana 

la sfarsitul anului școlar. 

 

Art. 49 

(1) La sfarsitul fiecarui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să 

încheie situatia școlară a elevilor, în conditiile prezentului regulament. 

(2) La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care 

sunt evaluate frecventa și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementarilor 

adoptate de unitatea de învățământ. 

(3) La sfarsitul fiecarui semestru invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației 

școlare a fiecarui elev. 

 

Art. 50 

(1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala este calculata din numarul de note prevazut 

de prezentul Regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisa semestriala (teza), media 

semestriala se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. 

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

(3) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise în catalog, cu exceptia 

notei de la lucrarea scrisa semestriala (teza), medie calculata cu doua zecimale exacte, fara 

rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisa semestriala (teza) media 

semestriala se calculeaza astfel:” media semestriala = (3M+T)/4", unde”M" reprezintă media la 

evaluarea periodica, iar”T" reprezintă nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (tez). Nota 

astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, 

rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii 

semestriale, calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit 

medical, pe un semestru, la disciplina educatie fizică și sport, calificativul/media de pe 

semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuala. 



 26 

(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) și mediile semestriale și anuale se consemneaza în 

catalog cu cerneala rosie. 

(7) în cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate 

autonoma de instruire. Media unui modul se calculeaza din notele obtinute pe parcursul 

desfășurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care 

se termina pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizarii acestuia, 

nefiind conditionat de sfarsitul semestrului. Aceasta este considerata și media anuala a 

modulului. 

(8) Media anuala generală se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de 

la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 

module, se calculeaza în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, media generală a unui 

modul fiind similara cu media generală a unei discipline. 

 

Art. 51 

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplina de studiu. 

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplina/domeniu de studiu se stabileste 

astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, dupa 

care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicarii unor probe de 

evaluare sumativa, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele doua calificative. 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplina/domeniul de studiu este dat de 

unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza urmatoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul performantatei elevului; 

b) raportul efort-performanta realizata; 

c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului; 

d) realizarea unor sărcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de 

cadrul didactic și care au fost aduse la cunostinta parintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

 

Art. 52 

(1) în învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplina se consemneaza în 

catalog de către invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul de 

specialitate. Calificativele la purtare se consemneaza în catalog de către 

invatatori/institutori/profesorii pentru învățământul primar. 

(2) în învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal mediile semestriale și 

anuale pe disciplina/modul se consemneaza în catalog de către cadrul didactic care a predat 

disciplina/modulul. Mediile la purtate se consemneaza în catalog de profesorii diriginti ai 

claselor. 

 

Art. 53 

(1) Elevii scutiti de efort fizic au obligația de a fi prezenti la orele de educatie fizică și sport. 

Acestor elevi nu li se acorda calificative/note și nu li se încheie media la aceasta disciplina în 

semestrul sau în anul în care sunt scutiti medical. 

(2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizică și sport va consemna în catalog, la 

rubrica respectiva,”scutit medical în semestrul..” sau”scutit medical în anul școlar..”, 

specificand totodata documentul medical, numarul și data eliberarii acestuia. Documentul 

medical va fi atasat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ. 

(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati să vina în echipament sportiv la 

orele de educatie fizică și sport, dar trebuie să aiba incaltaminte adecvata pentru sălile de sport. 

Absentele la aceste ore se consemneaza în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiti medical, în timpul orei de educatie fizică și 

sport, cadrul didactic le poate atribui sărcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, 

supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. în functie de resursele 

unităților de învățământ, elevii scutiti medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un 

program special de gimnastica medicala, potrivit afectiunilor diagnosticate. 

 

Art. 54 
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(1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului școlar, obtin la fiecare disciplina de 

studiu/modul cel putin media anuala 5,00/calificativul” Suficient", iar la purtare, media anuala 

6,00/calificativul”Suficient". 

(2) Elevii liceelor pedagogice și ai liceelor teologice și militare care obtin la purtare, media 

anuala mai mica de 8,00, nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acesti elevi sunt 

obligati să se transfere, pentru anul școlar urmator, la alte profiluri. 

 

Art. 55 

(1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media cel putin 6 la disciplinele de 

specialitate, sunt declarati necorespunzatori pentru aceste profiluri/specializari. Acesti elevi sunt 

obligati să se transfere, pentru anul școlar urmator, la alte profiluri/specializari. 

(2) Prin exceptie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializarile muzica și coregrafie sunt 

declarati necorespunzatori pentru specializarea respectiva și dacă nu obtin minim 6,00 la 

examenul de sfarsit de an școlar. 

 

Art. 56 

Sunt declarati amânați, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia 

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

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-

un semestru la disciplinele/modulele respective. 

b) au fost scutiti de frecventa de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitari 

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

sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregatire specializata; 

c) au beneficiat de bursa de studiu în strainatate, recunoscuta de Ministerul Educației Naționale; 

d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, în alte tari; 

e) nu au un numar 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 decat cele de mai sus. 

 

Art. 57 

(1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin calificative” Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la 

cel mult doua discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de 

încheiere a situației școlare, la cel mult doua discipline de studiu. 

(2) în cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarati corigenti: 

a) elevii care obtin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului școlar, 

indiferent de numarul modulelor nepromovate; 

b) elevii care obtin medii sub 5,00 la cel mult doua module care se finalizeaza la sfarsitul anului 

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheierea situației școlare, la 

cel mult doua module. 

(3) Pentru elevii corigenti, se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigență, într-

o perioada stabilita de Ministerul Educației Naționale. 

(4) Pentru elevii corigenti mentionati la alin. (2) lit. a), se organizeaza și o sesiune speciala de 

examene de corigență, în ultima săptamana a anului școlar. Media fiecarui modul, obtinut în 

cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuala a modulului. 

 

Art. 58 

(1) Sunt declarati repetenti: 

a) elevii care au obtinut calificativul” Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua 

discipline de învățământ/module care se finalizeaza la sfarsitul anului școlar. Prevederile se 

aplica și elevilor care nu au promovat, la mai mult de doua module, la examenele de corigență 

în sesiunea speciala, organizată în conformitate cu Art. 57, alin.4. 

b) elevii care au obtinut la purtare calificativul anual” Insuficient"/media anuala mai mica de 

6,00; 

c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea 

speciala prevazuta la Art. 57, alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele/modulele la care se afla în situatie de corigență; 
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d) elevii amânați care nu se prezinta la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel putin o 

disciplina /modul; 

e) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie în documentele școlare” 

Repetent prin exmatriculare, cu drept de reinscriere în aceeasi unitate de învățământ sau în alta 

unitate de învățământ”, respectiv „fara drept de inscriere în nicio unitate de învățământ pentru o 

perioada de 3 ani". 

(2) La sfarsitul clasei pregatitoare elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei 

pregatitoare, au manifestat dificultati de invatare, mentionate în raportul de evaluare a 

dezvoltării fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului și a comunicarii, precum și a 

dezvoltării capacitatilor și atitudinilor fata de invatare, la finalul clasei pregatitoare, vor ramane 

în colectivele în care au invatat și vor intra, pe parcursul anului școlar urmator intr-un program 

de remediere/recuperare școlară, realizat de invatator/institutor/profesorul pentru învățământul 

primar, impreuna cu un specialist de la Centrul Judetean de Resurse și Asistenta Educationala / 

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse și Asistenta Educationala. 

(3) La sfarsitul clasei intai elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, la încheierea clasei intai, 

au manifestat dificultati de invatare, mentionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, 

socio- emotionale, cognitive, a limbajului și a comunicarii, precum și a dezvoltării capacitatilor 

și atitudinilor fata de invatare, vor ramane în colectivele în care au invatat și vor intra intr-un 

program de remediere/recuperare școlară, pe parcursul anului școlar urmator realizat de 

invatator/institutor/profesorul pentru învățământul primar, impreuna cu un specialist de la 

Centrul Judetean de Resurse și Asistenta Educationala /Centrul Municipiului Bucuresti de 

Resurse și Asistenta Educationala. 

 

Art. 59 

(1) Elevii declarati repetenti se pot inscrie în anul școlar urmator în clasa pe care o repeta, la 

aceeasi unitate de învățământ, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut 

de lege, sau se pot transfera la alta unitate de învățământ. 

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior și din învățământul postliceal declarati 

repetenti la sfarsitul primului an de studii, reinscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare 

aprobata. 

(3) în ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecventa, elevii se pot afla în 

situatia de repetentie de cel mult doua ori. Anul de studiu se poate repeta o singura data. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învățământul 

postliceal, care repeta a doua oara un an școlar sau care se afla în stare de repetentie pentru a 

treia oara, se poate realiza în învățământul cu frecventa redusa. în situatia în care elevii din 

învățământul secundar superior nu au implinit 18 ani raman în învățământul cu frecventa 

zi/seral. 

 

Art. 60 

(1) Dupa încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de 

învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de către 

director, în cazuri justificate, o singur data. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de 

ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigență. 

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 

tarziu de data inceperii cursurilor noului an școlar. 

(4) Comisa de reexaminare se numeste de către director și este formata din alte cadre didactice 

decat cele care au facut examinarea. 

 

Art. 61 

(1) Pentru elevii declarati corigenti sau amânați pentru an școlar, examinarea se face din toata 

materia studiata în anul școlar, conform programei școlare. 

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației, se face 

numai din materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care sustin examene de diferenta, examinarea se face din materia studiata în 

anul 

 școlar respectiv sau dîntr-o parte a acesteia, în functie de situatie. 
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(4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute în trunchiul 

comun și în curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii profesionale ale clasei la care se 

face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare 

an de studiu. 

(5) în situatia transferarii elevului dupa semestrul I, secretarul scolii inscrie în catalogul clasei la 

care se transfera candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul 

le studiaza la specializarea la care s-a transferat. Notele obtinute la examenele de diferente 

sustinute la disciplinele/modulele prevazute în trunchiul comun și în curriculum diferentiat ale 

specializarii/calificarii profesionale a clasei la care se transfera și care nu au fost studiate de 

candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele 

respective. 

(6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii. 

(7) în cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se 

transfera. în situatia transferului elevului la inceputul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, 

mediile semestriale obtinute la disciplinele optionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al II-lea, 

devin medii anuale pentru disciplina respectiva. 

(8) în cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

elevului își asuma în scris responsabilitatea insusirii de către elev a continutului programei 

școlare parcurse pana în momentul transferului, la disciplinele optionale, la unitatea de 

învățământ primitoare. 

(9) în situatia mentionata la alin. (7), în foaia matricola vor fi trecute și disciplinele optionale pe 

care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transfera, la care are situatia 

școlară incheiata pe primul semestru, cat și pe cele ale clasei din unitatea de învățământ la care 

se transfera. în acest caz, media semestriala la fiecare din aceste discipline optionale devine 

medie anuala. 

(10) în cazul transferului elevilor corigenti la cel mult doua discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializarii/calificarii profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de 

învățământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de 

diferenta. Prevederea se aplica și în cazul elevilor declarati amânați. 

 

Art. 62 

Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 

 

(1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt: 

a) examen de corigență pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale și pentru 

elevii declarati corigenti dupa susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați 

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarati amânați, conform prevederilor 

prezentului regulament; 

c) examen de diferente pentru elevii a caror inscriere în unitatea de învățământ este conditionata 

de promovarea unor astfel de examene; 

d) examinari/testari organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv în clasa a V-a. 

(2) Organizarea, în unitățile de învățământ, a examenelor de admitere în învățământul liceal sau 

profesional, precum și a examenelor și evaluarilor naționale, se face conform metodologiilor 

aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3) Se interzice organizarea unor examinari în vederea înscrierii elevilor în prima clasa a 

învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situatia în 

care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide inscrierea copilului în clasa intai, respectiv 

în clasa pregatitoare, inainte de varsta stabilita prin lege și se realizeaza de către Centrul 

Judetean de Resurse și Asistenta Educationala / Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse și 

Asistenta Educationala. 

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) unitățile de învățământ cu predare în limbile 

minoritatilor naționale, care pot organiza testari ale nivelului cunoasterii limbii de predare, în 

cazul în care numarul candidatilor la inscrierea în clasa pregatitoare/clasa I depaseste numarul 

de locuri, în baza metodologiei de inscriere în învățământul primar aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

(5) Organizarea unor examinari în vederea înscrierii elevilor în clasa I este permisa pentru 

unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testarii aptitudinilor 
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specifice, în baza metodologiei de inscriere în învățământul primar, aprobata prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

(6) Organizarea unor examinari în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisa în 

următoarele situatii: 

a) pentru unitățile de învățământ care nu școlarizeaza clase de învățământ primar, iar numarul 

cererilor de inscriere în clasa a V-a depaseste numarul locurilor oferite; 

b) pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testarii 

aptitudinilor specifice; 

c) pentru unitățile de învățământ care urmaresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv 

a unei limbi de circulatie internationala, în vederea verificarii nivelului de cunoastere a limbii 

respective. Elevii care anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a 

unei limbi de circulatie internationala, au sustinut examene de competenta lingvistica într-o 

limba de circulatie internationala și au obtinut o diploma nivel A1 sau nivel superior, pot fi 

admîși fara a mai susține proba de aptitudini și cunostinte la limba moderna, fiindu-le acordat, 

prin echivalare, nota 10 la respectiva proba. 

(7) Orice alta forma de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum 

și organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisa. 

(8) Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în 

regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circulatie internationala, au sustinut examene de 

competenta lingvistica într-o limba de circulatie internationala și au obtinut o diploma nivel A2 

sau superior, pot fi admîși fara a mai susține proba de verificare a cunostintelor la limba 

moderna respectiva, fiindu-le acordata, prin echivalare, nota 10 la respectiva proba. 

 

Art. 63 

(1) Pentru desfasurarea examenelor exista 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, dupa caz. 

La toate examenele se sustin, de regula, doua din cele trei probe - proba scrisa și proba orala. 

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorita profilului sau/si 

specializarii/calificarii profesionale, este necesara și proba practică, modalitatile de susținere a 

acesteia, precum și cea de-a doua proba de examen sunt stabilite de directorul unității de 

învățământ impreuna cu membrii catedrei de specialitate. 

(3) Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități. 

(4) Directorul unității de învățământ stabileste, prin decizie, în baza hotararii consiliului de 

administratie, componenta comîșiilor și datele de desfasurare a examenelor. Sesiunea de 

corigente are un presedinte și cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecare comîșie pe 

disciplina. Comisa este responsabila de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeasi specialitate sau 

dupa caz specialitati inrudite/ din aceeasi arie curriculara. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 

elevului disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. în mod exceptional, în 

situatia în care intre elev și profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, în 

comisa de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeasi specialitate sau dupa caz de 

specialitati inrudite din aceeasi arie curriculara. 

 

Art. 64 

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obtine cel 

putin calificativul” Suficient"/media 5,00. 

(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplina/modul la care sustin 

examenul de corigență, cel putin calificativul” Suficient"/media 5,00. 

(3) Media obtinuta la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii 

amânați pentru un an și la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata timp de 

un an 

 școlar, constituie media anuala a disciplinei respective și intra în calculul mediei generale 

anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau 

la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media 

obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva. 
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Art. 65 

Transferul beneficiarilor primari ai educației 

 

Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de 

învățământ la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare 

profesionala la alta, de la o forma de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și functionare al unității de 

învățământ la care se face transferul. 

 

Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administratie al 

unității de învățământ la care se solicita transferul și cu avizul consiliului de administratie al 

unității de învățământ de la care se transfera. 

 

(1) în învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în învățământul 

profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupa 

/clasa la alta, în aceeasi unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita 

efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupa /clasa. 

(2) în situatii exceptionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupa /clasa, inspectoratul școlar poate aproba depasirea 

efectivului maxim, în scopul efectuarii transferului. 

 

Art. 66 

(1) în învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimba 

filiera, domeniul de pregatire, specializarea/calificarea profesionala este conditionata de 

promovarea examenelor de diferenta. 

(2) Disciplinele/modulele la care se sustin examene de diferenta se stabilesc prin compararea 

celor doua planuri cadru. Modalitatile de susținere a acestor diferente se stabilesc de către 

consiliul de administratie al unității de învățământ și de către membrii catedrei. 

 

Art. 67 

Evaluarea unităților de învățământ 

 

Evaluarea instituționala se realizeaza în conformitate cu prevederile legale, în doua forme 

fundamentale: 

a) inspectia de evaluare instituționala a unităților de învățământ; 

b) evaluarea interna și externa a calitatii educației. 

 

Art. 68 

Partenerii edcaționali 

 

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să 

decida, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situatia școlară și comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobandeasca 

informatii numai referitor la situatia propriului copil. 

 

Art. 69 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 

învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul 

unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-

puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/ 

profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte. 
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(2) Consiliul de administratie are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor 

sau sustinatorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situatii decat cele prevazute la 

alin. (1). 

 

Art. 70 

(1) Părinții, tutorii sau sustinatori legali au dreptul să se constituie în asociatii cu personalitate 

juridica, conform legislatiei în vigoare. 

(2) Asociatia părinților se organizeaza și funcționează în conformitate cu propriul statut. 

 

Art. 71 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea unor stari conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu 

sălariatul unității de învățământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ 

invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar /profesorul diriginte, cu 

directorul unității de învățământ. în situatia în care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea 

conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii unității 

de învățământ. 

(2) în cazul în care au fost parcurse etapele mentionate la alin. (1), fara rezolvarea starii 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 

(3) în cazul în care au fost parcurse etapele prevazute la alin. (1) și (2), fara rezolvarea starii 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 

 

Art. 72 

Indatoririle părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali 

 

(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecventa școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua masuri pentru școlarizarea 

elevului, pana la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigura școlarizarea elevului, pe perioada 

învățământului obligatoriu, poate fi săncționat cu amenda cuprinsa intre 100 lei și 1000 lei ori 

este obligat să presteze munca în folosul comunității. 

(3) Constatarea contraventiei și aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (2) se 

realizeaza de către persoanele imputernicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administratie al unității de învățământ. 

(4) Conform legislatiei în vigoare, la inscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale 

solicitate, în vederea mentinerii unui climat sănatos la nivel de grupa /clasa / pentru evitării 

degradarii starii de sănatate a celorlalti elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ. 

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel putin o data pe luna, 

să ia legatura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/invatatorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. 

Prezenta parintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnata în caietul educatorului-

puericultor/ educatoarei/invatatorului/institutorului/profesorului pentru învățământ 

preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, data și semnatura. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l 

insoteasca pana la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. 

în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfasoare o astfel de 

activitate, imputerniceste o alt persoana. 

 

Art. 73 

Se interzice oricaror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ. 
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Art. 74 

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toti părinții, tutorii sau susținătorii legali 

ai copiilor/elevilor de la grupa /clasa. 

(2) Adunarea generală a părinților hotaraste referitor la activitățile de susținere a cadrelor 

didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a conditiilor 

necesare educarii copiilor/elevilor. 

(3) în adunarea generală a părinților se discuta problemele generale ale colectivului de elevi și 

nu situatia concreta a unui elev. Situatia unui elev se discuta individual, numai în prezenta 

parintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

 

Art. 75 

(1) în unitățile de învățământ, la nivelul fiecarei grupe/clase, se înființează și funcționează  

comitetul de părinți. 

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simpla a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinților, convocata de educatoare/invatator/institutor/profesorul pentru 

învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezideaza sedinta. 

(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 

zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului școlar. 

(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un presedinte și doi membri; în prima 

sedinta de dupa alegere membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le 

comunica profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali ai 

elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al 

părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în 

relatiile cu echipa manageriala.  

 

Art. 76 

Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile 

se iau în cadrul adunarii generale a părinților, cu majoritatea simpla a voturilor părinților, 

tutorilor sau sustinatorilor legali prezenti; 

b) sprijină educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ 

profesorul diriginte în organizarea și desfasurarea de proiecte, programe și activități educative 

extrașcolare; 

c) sprijină educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ 

profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în 

mediul școlar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin 

programe de modernizare a activitățiii educative și a bazei materiale din clasa și din scoala; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte și se implica activ în intretinerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

f) sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare 

socio-profesionala; 

g) se implica activ în asigurarea securitatii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și 

în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezinta, semestrial, adunarii generale a părinților, justificarea utilizarii fondurilor, dacă 

acestea exista. 

 

Art. 77 

Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relatiile cu 

conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizatii. 

(1) Comitetul de părinți poate decide să sustina, inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotararea comitetului de părinți nu este obligatorie. 
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(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscuta 

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinți, tutori sau sustinatori legali. 

(3) Este interzis implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strangerea fondurilor. 

 

Art. 78 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociatia de părinți 

 

(1) La nivelul fiecarei unitati de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din presedintii 

comitetelor de părinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților își desemneaza președintele și 2 vicepresedinti ale caror 

atribuții se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, și se consemneaza în 

procesul-verbal al sedintei. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinților se intruneste în sedinte ori de cate ori este necesar. 

Convocarea sedintelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 

acestuia sau, dupa caz, de unul dintre vicepresedinti. 

(5) Consiliul reprezentativ al părinților desemneaza reprezentantii părinților, tutorilor sau 

sustinatorilor legali în organismele de conducere și comîșiile unității de învățământ. 

(6) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor 

celor prezenti. 

(7) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relatia cu alte persoane fizice și 

juridice. 

(8) Președintele prezinta, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 

 

Art. 79 

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia colii; 

b) sprijină parteneriatele educationale intre unitățile de învățământ și institutiile/organizatiile cu 

rol educativ din comunitatea locala; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violentei în mediul școlar; 

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locala; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoasterea traditiilor culturale specifice 

minoritatilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalitatii și a dialogului cultural; 

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfasurarea tuturor activităților; 

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfasurarea consultatiilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educationale; 

h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala /educationala specializata, directia 

generală  

de asistenta sociala și protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile 

nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea solutionarii situației elevilor care au 

nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unității de învățământ în intretinerea și modernizarea bazei materiale; 

j) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesional sau de 

integrare sociala a absolventilor; 

k) propune masuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și incadrarea în 

munca a absolventilor; 

l) se implica direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza în unitatea 

de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

m) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănatatii și securitatii elevilor; 

n) are initiativae și se implica în imbunatatirea calitatii vietii, în buna desfasurarea a activității în 

internate și în cantine; 

o) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfasurarea programului „Scoala 

dupa scoala”. 
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Art. 80 

(1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociatia de părinți a unității de învățământ poate atrage 

resurse financiare extrabugetare, constand în contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea 

unor persoane fizice sau juridice din tara și din strainatate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea și intretinerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și 

sportive; 

b) acordarea de premii și de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiara a unor activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie 

materiala precara; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinților pe care ii reprezintă. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaboreaza cu structurile asociative ale părinților la 

nivel local, judetean, regional și national. 

 

Art. 81 

Contractul educational 

 

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul 

înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educational în care sunt inscrise drepturile și obligatiile reciproce ale părților. 

(2) Modelul contractului educational este prezentat în Anexa nr. 2, parte integranta a prezentului 

Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecarei unitati de învățământ prin decizia 

consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului reprezentativ al părinților. 

 

Art. 82 

(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de școlarizare în cadrul unității de 

învățământ. 

(2) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele parti și care 

se ataseaza contractului educational. 

 

Art. 83 

Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitățile de învățământ și alti 

parteneri edcaționali 

 

Autoritățile administratiei publice locale, precum și reprezentanti ai comunității locale 

colaboreaza cu consiliul de administratie și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unității de învățământ. 

 

Art. 84 

(1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agentii 

economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul coține prevederi clare cu privire la responsabilitatile părților, referitoare la 

asigurarea securitatii elevilor și a personalului scolii, respectarea normelor de sănatate și 

securitate în munca, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților, 

drepturile și indatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Art. 85 

(1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, 

unitati medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, 

în vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțional 

/planul de acțiune al unității de învățământ. 

(2) Protocolul coține prevederi cu privire la responsabilitatile părților implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) în cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va 

specifica concret carei parti ii revine responsabilitatea asigurarii securitatii copiilor/elevilor. 
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(4) Bilantul activităților realizate va fi facut public, prin afisare la sediul unității, pe site-ul 

scolii, prin comunicate de presa și prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitățile de învățământ pot incheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune 

cu unitati de învățământ din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii 

copiilor și a tinerilor, respectandu-se legislatia în vigoare din statele din care provin institutiile 

respective. 

(6) Reprezentantii părinților, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza în unitatea de învățământ. 

 

Art. 86 

Dispozitii finale și tranzitorii 

 

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluarilor naționale. 

 

In unitățile de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislatiei în vigoare.  

 

In unitățile de învățământ se asigura dreptul fundamental la invatatura și este interzisa orice 

forma de discriminare a antepreșcolarilor/preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din 

unitate.  

 

Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 

Lista orientativa a comisiilor de lucru care pot functiona la nivelul unităților de 

învățământ 

 

Comîșii cu caracter permanent Comîșii cu caracter ocazional 

Comisa pentru curriculum 
Comisa pentru programe de susținere 

educationala 

Comisa de evaluare și asigurare a calitatii Comisa de inventariere 

Comisa pentru prevenirea și reducerea 

violentei în mediul școlar 
Comisa de receptie bunuri 

Comisa pentru frecventa, combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar 

Comisa de casare, de clasare și valorificare a 

materialelor rezultate 

Comisa pentru perfectionare și formare 

continua 
Comîșiile pentru organizarea examenelor 

Comitetul de securitate și sănatate în 

munca 

Comisa pentru verificarea documentelor 

 școlare și a actelor de studii 

Comisa pentru situatii de urgenta Comisa de cercetare disciplinara 

Comisa pentru intocmirea orarului și 

asigurarea serviciului pe scoala 

Comisa pentru recensamantul populatiei 

 școlare 

Comisa pentru control managerial intern 
Comisa consiliere, orientare și activități 

extrașcolare 

Comisa de gestionare SIIIR Comisa pentru mentorat 

Comisa pentru programe și proiecte 

educative 
 

Comisa pentru olimpiade și concursuri 

 școlare 
 

Comisa pentru prevenirea și combaterea 

discriminarii și promovarea 

interculturalitatii 

 

Comisa interna de evaluare continua 

(pentru învățământul special și special 

integrat) 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 

Modelul contractului educational 

Antet scoala 

Avand în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și 

completarile ulterioare, ale Regulamentului de organizare și functionare a unităților de 

învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, ale Legii nr.272/2004, 

privind protectia i promovarea drepturilor copilului, republicat, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCATIONAL 

I. Partile semnatare 

1. (Unitatea de învățământ)________________, cu sediul în 

_____________________________, reprezentata prin director, 

dna/dl.________________________________________________. 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. _________________________ parinte/tutore/sustinator legal 

al elevului, cu domiciliul în _________________________________________________, 

3.Beneficiarul direct al educației, ____________________________________elev. 

 

II. Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de învățământ 

prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educatia beneficiarilor directi ai 

educației. 

 

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevazute în Regulamentul de Organizare și functionare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și în Regulamentul de organizare și functionare al unității de învățământ. 

 

IV. Partile au cel putin următoarele obligatii: *) 

1. Unitatea de învățământ se obliga: 

a) să asigure conditiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să raspunda de respectarea conditiilor și a exigentelor privind normele de igiena școlară, de 

protectie a muncii, de protectie civila și de paza contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

c) să ia masuri pentru aplicarea de săncțiuni pentru abaterile disciplinare săvarsite de personalul 

unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

d) să ia masuri pentru aplicarea de săncțiuni pentru abaterile disciplinare săvarsite de elevi, în 

limita prevederilor legale în vigoare; 

e) personalul din învățământ trebuie să aiba o tinuta morala demna, în concordanta cu valorile 

educationale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 

f) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de 

asistenta sociala /educationala specializata, directia generală de asistenta sociala și protectia 

copilului în legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizică și psihică a 

elevului/copilului; 

g) personalul din învățământ trebuie să dovedeasca respect și consideratie în relatiile cu elevii și 

cu părinții/reprezentantii legali ai acestora; 

h) personalului din învățământ ii este interzis să desfășoarăe actiuni de natura să afecteze 

imaginea publica a elevului, viata intima, privata și familiala a acestuia; 

i) personalului din învățământ ii este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze 

verbal sau fizic elevii si/sau colegii. 

j) se interzice personalului didactic să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei 

didactice la clasa de obtinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

părinții/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. 

k) sunt interzise activitățile care incalca normele de moralitate și orice activități care pot pune în 

pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natura politica și prozelitismul 

religios 
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2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are 

următoarele obligatii: 

a) obligația de a asigura frecventa școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua 

masuri pentru școlarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor; 

b) la inscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal 

are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea mentinerii unui climat 

sănatos la nivel de grupa /clasa pentru evitarea degradarii starii de sănatate a celorlalti 

elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel putin o data pe luna, să ia 

legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/ 

profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia 

copilului/elevului; 

d) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul scolii, cauzate de elev; 

e) să respecte prevederile regulamentului de organizare și functionare al unității de învățământ; 

h) parintelui/tutorelui/susținătorului legal ii sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbala a 

personalului unității de învățământ. 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligatii: 

a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele și de a-si 

insusi cunostintele prevazute de programele școlare; 

b) de a frecventata cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, 

particular și confesional autorizat/acreditat cu frecventa; 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizat de unitatea de 

învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, inscrîși la cursuri cu frecventa 

redusa; 

d) de a avea un comportament civilizat și o tinuta decenta, atat în unitatea de învățământ, 

cat și în afara ei; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și functionare al unității de învățământ, regulile de 

circulatie, normele de securitate și de sănatate în munca, de prevenire și de stingere a 

incendiilor, normele de protectie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educational etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 

mijloace de învățământ, carti de la biblioteca scolii, mobilier școlar, mobilier sănitar, spatii de 

învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin continutul lor, 

atenteaza la independenta, suveranitatea și integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta și 

intoleranta; 

i) de a nu organiza/participă la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activității de 

învățământ sau care afecteaza participărea la programul școlar; 

j) de a nu detine/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, 

droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari; 

k) de a nu introduce si/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică 

și psihică a beneficiarilor directi ai educației și a personalului unității de învățământ; 

l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament fata de 

colegi și fata de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publica a 

acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participă la acte de violenta în unitate și în afara ei; 

o) de a nu parasi incinta scolii în timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul 

profesorului de serviciu sau a invatorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/profesorului diriginte. 
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V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regula, pe durata unui nivel de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze: vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, 

cu modificarile și completarile ulterioare și Regulamentului de Organizare și Functionare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar, cu modificarile și completarile ulterioare, ale Legii 

nr.272/ 2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului. 

 

 

Incheiat azi, _____________________, în doua exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea școlară, Beneficiar indirect**), 

Am luat la cunostinta, 

Beneficiar direct, elevul, 

(in varsta de cel putin 14 ani) 

 

 

 

*) Contractul educational-tip urmeaza a fi particularizat, la nivelul fiecarei unitati de 

învățământ, prin decizia consiliului de administratie. 

**) Părintele/tutorele/susținătorul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar, 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal. 

 

Anexa nr 3. la Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 

Anexa nr 4. la Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 

Procedura generală de interventie la nivelul unității de învățământ în situatii de violenta 

ce necesita interventia politiei/ jandarmeriei/ politiei locale/ambulantei. 

 

Incinta unității de învățământ reprezintă toata zona scolii, incluzand sălile de clasa, 

cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea scolii etc. 

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentata de suprafata de teren situata în afara 

curtii unității, precum arterele rutiere, caile de acces către unitatea de învățământ, spatiile verzi 

din jurul scolii, alte spatii publice situate în apropierea acesteia. 

Dacă violenta exercitata consta intr-un incident de agresiune simpla și a fost cauzatoare doar de 

vatamari corporale usoare (lovire usoara cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu 

varsta sub 14 ani, scoala poate reactiona prioritar pentru sănctionarea acestui comportament și 

poate informa ulterior politistul de proximitate pentru aplanarea unei stari conflictuale intre 

părinții victimei și cei ai agresorului. 

Dacă este vorba despre mai mult decat exercitarea unei violente corporale usoare (lovirea 

repetata de intensitate medie a victimei, atunci politia/jandarmeria trebuie sesizata odata cu 

interventia echipajului unei ambulante, prin apelul telefonic de urgenta la 112.) 

In toate cazurile de lovire sau alte violente exercitaate impotriva unui elev, conducerea scolii 

trebuie să informeze părinții victimei și institutiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfasura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și 

personalul care asigura securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizeaza sau sunt 

sesizati de izbucnirea sau derularea unui act de violenta. 

 

Monitorizarea (activitățile derulate), interventie 

Atunci cand un sălariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizeaza despre 

existenta unui eveniment de violenta în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, 

trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în functie de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violenta, care cad sub incidenta codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 

3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenta în scoala, cadrul 
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didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de paza ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 

producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

- se deplaseaza de urgenta (dacă nu se afla deja) la locul unde se desfășoară actul de 

violenta respectiv; 

- ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurta analiza a actului de violenta și 

va comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

- se informeaza dacă sunt victime ce necesita ingrijiri medicale; 

- dacă sunt victime care necesita ingrijiri medicale, suna la numarul de urgenta 112 și 

solicita o ambulanta; 

- directorul unității de învățământ va informa de urgenta reprezentantii isnpectoratului 

școlar; 

- in cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 

vor solicita sprijin din partea personalul care asigura securitatea/paznicului scolii 

pentru a preveni o eventuala degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgenta, 

sprijinul politiei, jandarmeriei, politiei locale; 

- pana la sosirea echipajului de politie/jandarmerie/politie locala sau ambulanta, dupa 

caz, se vor lua masuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitand sprijinul 

cadrului medical din cadrul scolii (dacă exista), conducerii scolii, cadrelor didactice, 

consilierului școlar, personalului de paza, dupa care vor lua masuri pentru 

transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiata unitate medicala de urgenta; 

- vor fi indepartati elevii care nu sunt implicati în eveniment și care, prin zgomote, 

gesturi, indemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creata. în acest scop, se va 

folosi un ton autoritar, fara a adresa cuvinte jignitoare sau amenintari, avand în vedere 

varsta și comportamentul elevilor. Pe cat posibil, vor fi retinute date despre 

agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioara, în cazul în care acestia ar reusi să 

fuga și nu ar fi cunoscuti de elevi; 

- pe cat posibil, autorii faptei vor fi izolati, conducandu-i într-o incapere din incinta 

unității de învățământ; 

- la sosirea ambulantei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victima și modul 

cum s-a intamplat actul de violenta; 

- pe cat posibil, se vor lua masuri de protejare a locului producerii infractiunii; 

- la sosirea echipajului politiei/jandarmeriei/politiei locale se vor oferi toate datele 

necesare în vederea identificarii elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea 

faptei, precum și cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), masurile preliminare 

luate de scoala pentru solutionarea evenimentului semnalat (in caz de agresiuni fizice 

– dacă a fost anuntat serviciul de ambulanta sau în caz de incendiu dacă au fost 

informati pompierii); 

- părinții elevilor minori implicati, atat ca victima, cat și ca autor în incident vor fi 

solicitati să se prezinte de urgenta la sediul scolii; 

- echipa de cercetare sosita la fata locului, indeosebi politistul de investigatii criminale, 

va fi pus la curent cu toate datele și informatiile cu privire la participăntii la comiterea 

actului de violenta, victime și martori, precum și activitățile și masurile luate din 

momentul sosirii la locul faptei. 

 

B. Pentru tipurile de violenta care cad sub incidenta codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenta în scoala, cadrul didactic/auxiliar 

ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

- dupa luarea la cunostinta si, dupa caz, constatarea faptei și a gravitatii ei, aceasta se 

aduce la cunostinta profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, 

administratorului (in cazul distrugerii de bunuri ale scolii), profesorului diriginte etc.; 

- in cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicita 

sprijinul personalul care asigura securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se 

suna la numarul de telefon 112, incercandu-se izolarea și retinerea persoanei în cauza; 

- in cazul în care aceasta reuseste să scape, se retin cat mai multe date despre posesorul 

armei, în vederea informarii echipajelor de politie/jandarmeriei sau, dupa caz, 

politistului de proximitate ce vor interveni la solicitare; 

- dacă este elev al scolii, se anunta și părinții acestuia; 
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- in cazul în care fapta semnalata consta în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care 

se manifesta prin violenta agresiva continua), se procedeaza ca mai sus. 

 

Anexa nr 5 la Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 

Nomenclatorul actelor de violenta 

 

 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoana 

1. Violarea secretului corespondentei (accesarea fara  

consimtamantul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenintari repetate 1.4. 

5. săntaj 1.5. 

6. Inselaciune 1.6. 

7. Instigare la violenta 1.7. 

8. Violente fizice usoare, fara arme (lovire) 1.8. 

9. Lasarea fara ajutor sau lasarea fara ajutor prin omîșiune de 

instiintare 
1.9. 

10. Fapte privitoare la viata sexuala (violul, actul sexual cu un minor, 

perversiunea sexuala, coruptia sexuala, seductia, hartuire sexuala) 
1.10. 

11. Violenta fizică grava fara arme (vatamare corporala grava) 1.11. 

12. Violenta fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violenta fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativa de omor 1.14. 

2. Atentat 

la 

securitatea 

unității 

 școlare 

1. Introducerea unor persoane straine în incinta scolii 2.1. 

2. Alarma falsa 2.2. 

3. Incendiere și tentativa de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port arma alba în spatiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port arma de foc în spatiul școlar 2.5. 

3. Atentat 

la bunuri 

1. Insusirea bunului gasit 3.1. 

2. Furt și tentativa de furt 3.2. 

3. Talharie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor scolii 3.5. 

4. Alte 

fapte de 

violenta 

sau 

atentate la 

securitate 

în spatiul 

 școlar 

1. Consum de alcool 4.1. 

2. Consum de stupefiante sau alte substan e interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substan e interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativ de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violen  4.7. 

 

 

 

Anexa nr. 6. Organigrama instituției 
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