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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GE ERALE
Art. 1. – Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 5079/2016 și modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.
3.027/2018 ale Legii nr. 53/2003 modificată și completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii,
Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului nr. 4742/10.08.2016.
Art. 2. (1) Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări specifice în concordanță cu
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, norme privind
drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ,
norme privind desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar și extrașcolar, a activităților
de natură administrativă, financiar-contabilă și de secretariat în cadrul Liceului Tehnologic ,,General
Magheru”.
(2) Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru” este
elaborat de către un colectiv de lucru, ales de Consiliul profesoral și aprobat de Consiliul de administrație.
Din colectivul de lucru, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai
organizațiilor sindicale, ai părinților și ai elevilor desemnați de către Consiliul reprezentativ al părinților,
respectiv de Consiliul elevilor.
(3) Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru” este
supus dezbaterii în Consiliul reprezentativ al părinților, în Consiliul elevilor și în Consiliul profesoral, la
care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar si nedidactic.
(4) Regulamentul de organizare şi Funcţionare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru”, precum și
modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de Consiliul de administrație.
(5) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru”, poate fi revizuit
anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este necesar.
Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Liceului Tehnologic ,,General
Magheru”, se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele
care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute
în ROFUIP.
(6) După aprobare, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității de învățământ se înregistrează la
secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a
elevilor, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și, după
caz, pe site-ul unității de învățământ. Profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților
regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar. Personalul unității de învățământ,
părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la
prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru”.
(7) Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a unității de învățământ este
obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ,,General
Magheru” constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
(8) Acest Regulament se aplică în incinta școlii și în spațiile anexe (curtea, aleile de acces, sala de sport,
terenul de sport, internatul școlar și cantina).
(9) Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislației în vigoare, de exercitare a dreptului la
educație, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă.
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CAPITOLUL II. ORGA IZAREA U ITĂȚII DE Î VĂȚĂMÂ T
Art. 3. (1) Liceul Tehnologic ,,General Magheru” este organizat și funcționează pe baza principiilor stabilite
în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Conducerea unității de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând
participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența
deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare permanentă, adecvată cu toți factorii implicați în procesul de
învățământ, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și ale ROFUIP 5017/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Liceul Tehnologic ,,General Magheru” se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de
activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi
integritatea fizică şi psihică a elevilor și a personalului din unitate.
Art. 5. – Liceul Tehnologic ,,General Magheru” cuprinde următoarele forme de învățământ:
învățământ profesional cu durata de 3 ani;
învățământ liceal cu frecvență zi, seral și frecvență redusă;
învățământ postliceal și școală de maiștri.
PROGRAMUL DE FU CȚIO ARE
Art. 6. – (1) Activitatea școlară începe în fiecare zi (luni – vineri), după cum urmează:
profesori și elevi
8.00 – 15.00 clasele IX – XII zi și clasele din învățământul profesional cu durata de 3 ani.
14.00 – 20.25 clasele IX – XIII seral, frecvență redusă și clasele de învățământ postliceal;
Pentru cursurile cu frecvență zi, durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute.
După a treia oră de curs, pauza este de 20 minute.
Pentru elevii din învățământul liceal cu frecvență redusă și seral și din învățământul postliceal durata
orei de curs este de 50 minute, cu o pauză de 5 minute după fiecare oră de curs.
Programul de audiențe al directorilor este: marți 1200-1400, joi 1000-1200, vineri 1000-1200
Personalul didactic auxiliar își desfăşoară programul între orele 8.00-16.00
Serviciul secretariat își desfăşoară programul cu publicul şi elevii zilnic între orele 12.00 -14.00
Programul pedagogilor școlari este: Luni- Joi – 6,00-14,00
14,00 – 22,00
Vineri:
6,00 – 16,00
Duminică 14,00 – 22,00
Programul supraveghetorului de noapte este 22.00-6.00.
Personalul administrativ își desfășoară programul astfel:
o
o

o

Serviciul administrativ: 800-1600
Personalul de pază – lucrează în 2 schimburi:
- schimbul 1 – 12 ore: 7.00 – 19.00
- schimbul 2 – 12 ore: 19.00 – 07.00
Serviciul cantină:
- schimbul 1: 6.30 -14.30
- schimbul 2: 12.00 – 20.00
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o îngrijitor școală:
- schimbul 1: 6.30 – 14.30
- schimbul 2: 12.30 – 20.30
o
îngrijitor cămin: - schimbul 1: 6.30 – 14.30
În funcţie de nevoile şcolii, programul de lucru poate fi modificat şi se va stabili un program adecvat,
cu respectarea legislaţiei în vigoare și aprobat de Consiliu de administrație.
(2) În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și durata pauzelor pot fi modificate
la propunerea susținută a directorului, prin hotărârea CA și aprobarea ISJ Vâlcea. În situații obiective, ca de
exemplu: epidemii, calamități naturale, etc., cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată;
(3) Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi pentru învăţământul postliceal, structura anului şcolar,
efectivele colectivelor de elevi şi modalităţile de evaluare sunt aceleaşi cu cele din învăţământul de zi, cu
adaptările specifice și cu respectarea legislației în vigoare.
(4) Orarul liceului se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de
începerea cursurilor. Modificările de orar se operează în cazuri bine întemeiate (caz de boală, examene,
delegații, etc.) numai cu aprobarea directorului sau al directorul adjunct.
(5) Suspendarea cursurilor școlare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatelor și cu
aprobarea ISJ Vâlcea;
(6) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la
sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizia directorului;
Art. 7. – În cadrul Liceului Tehnologic ,,General Magheru” funcționează biblioteca școlară (în limba
română și în limba engleză) pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educației Naționale și a unui
regulament propriu întocmit de conducerea unității, în intervalul orar 8.00 -16.00.
Art. 8. – În cadrul școlii, funcționează Cabinetul de asistență psihopedagogică, aflat sub coordonarea și
monitorizarea CJRAE, școala beneficiind de un consilier școlar.
Programul Cabinetului de asistență psihopedagogică este: luni: 9.00- 14.00, marți - 11,00 – 13,00, miercuri:
14.00- 15.00, joi: 11.00- 13.00, vineri: 9.00- 13.00.
Art. 9. – În cadrul școlii, funcționează Cabinetul medical și Cabinetul stomatologic. Personalul cabinetelor
medicale - medici și asistenți – colaborează cu conducerea școlii.
Programele de funcționare sunt: Luni-vineri: 8.00 – 16.00.
Art. 10. – În spațiul școlar fumatul este interzis.
ACCESUL Î ȘCOALĂ
Art. 11. – Accesul elevilor aparţinând Liceului Tehnologic ,,General Magheru” este permis în baza
carnetului de elev, vizat de conducerea şcolii.
Art. 12. – Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de începerea programului
şcolar. În cazul în care elevul întârzie este obligat să prezinte carnetul şi se vor înregistra datele personale
(nume/prenume/clasă) în registrul special, de către portarul de serviciu. Excepție de la această regulă fac
elevii navetiști care pot întârzia din motive obiective (condiții meteo nefavorabile, întârzierea mijloacelor de
transport etc), dirigintele având obligația de a întocmi o listă cu elevii navetiști și de a o atașa catalogului.
Art. 13. – (1) Accesul persoanelor străine de unitate, venite în interes de serviciu, este permis pe baza
delegației eliberate de unitatea pe care o reprezintă, alături de actul de identitate, iar după verificarea
autenticității acestora, se consemnează în Registrul de evidență acces persoane. La intrare în unitate, i se
înmânează un ecuson cu inscripția „delegat” sau “vizitator”, pe care îl poartă la vedere și este însoțit până la
compartimentul la care a venit.
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(2) Personalul de pază este obligat să aibă un comportament decent, politicos, dar ferm, cu ținută impecabilă,
pentru a nu știrbii imaginea unității. Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază,
constituite conform modelelor prevăzute în anexa 2 din H.G. nr. 301/2012 sunt :
Postul nr.1
- registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului;
- registrul de evidentă acces persoane;
- registrul de evidență acces auto;
- registrul de control;
- registrul de evenimente.
(3) Personalul de pază are responsabilitatea consemnării datelor în documentele mai sus menționate.
Art. 14. – Pentru asigurarea pazei elevilor și angajaților școlii și pentru a sporii siguranța acestora, Liceul
Tehnologic ,,General Magheru” are contract de prestări servicii cu firma de pază DELGUARD SRL.
Art. 15. – Este permis accesul în curtea şcolii numai pentru autovehiculele care aparţin cadrelor didactice
(parcare specială), Salvării, Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei, salubrizării, precum şi a acelora care asigură
dotarea/aprovizionarea/reparaţiile sau intervenţiile tehnice în unitatea şcolară sau care aprovizionează
chioşcul din incinta școlii.
Art. 16. – (1) Accesul părinţilor este liber cu ocazia şedinţelor cu părinţii, pe baza unei notificări adresate
portarului de serviciu de către profesorul diriginte sau organizatorul activităţii, în orele de audienţe în cazul
organizării unor activităţi extraşcolare sau extracurriculare, pe baza unei invitaţii speciale, la festivităţile de
deschidere/încheiere a anului şcolar. Părintele sau reprezentantul legal are acces în incinta unității școlare ori
de câte ori este nevoie pentru a lua legătura cu profesorul diriginte.
(2) Părinţii îşi pot însoţi sau aştepta copiii la şcoală în faţa instituţiei.
Art. 17. – Persoanele care au statut de angajat al firmelor care au spaţii închiriate în unitatea de învăţământ
au acces în şcoală pe baza de legitimaţie (pentru cei înscrişi) sau pe baza buletinului de identitate. Portarul
de serviciu înregistrează: nume/ prenume /serie-nr.CI/ destinaţie/ oră).
Art. 18. – (1) Este permis accesul în şcoală numai cu acordul conducerii pentru persoanele şi organizaţiile
care au drept scop desfăşurarea unor activităţi educative, social-civice, culturale etc. Iniţial se înregistrează
datele personale, apoi se solicită acordul conducerii şcolii.
(2) Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de
învăţământ, care intră în perimetrul şcolii şi de a consemna în registrul corespunzător datele de identificare
ale acestora şi scopul vizitei.
Art. 19. – Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea. De asemenea, se
interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor care deţin arme, obiecte contondente,
substanţe toxice, exploziv-pirotehnice. Este intezisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau
agitator, a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în
perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 20. – Personalul de pază şi profesorii de serviciu au obligaţia să supravegheze comportamentul
vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care
prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.
Art. 21. – (1) Elevii trebuie să părăsească incinta şcolii după terminarea ultimei ore de curs. Excepţie fac
elevii care participă la activităţi extracurriculare aprobate de conducerea scolii, la ore de pregătire
suplimentară pentru examene și concursuri, precum și elevii interni. Aceștia din urmă pot părăsi incinta
internatului doar cu aprobarea pedagogului școlar, având bilet de voie. (conform Anexei – Regulamentul de
ordine a internatului).
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(2) Elevii pot să părăsească incinta şcolii, pe durata desfăşurării orelor, numai dacă prezintă biletul de
învoire semnat de profesorul diriginte sau de conducerea şcolii. Excepţie de la această regulă poate face
numai dacă este bolnav şi are motivare eliberată de cabinetul medical, dacă este însoţit de părinte (după ce a
fost anunţat dirigintele, profesorul de la oră, conducerea şcolii- după caz).
(3) Un grup/clasă de elevi poate părăsi incinta şcolii, pe durata desfăşurării orelor, numai dacă sunt însoţiţi
de profesorul diriginte sau de un cadru didactic şi scopul părăsirii şcolii este unul educativ.
(4) Elevii pot părăsi incinta școlii numai în pauza mare (10,50 – 11,10) și numai pentru a-și achiziționa
mâncare și apă de la magazinele de lângă școală.
Art. 22. – (1) Accesul elevilor în şcoală se face numai pe uşa destinată elevilor.
(2) Accesul spre sălile de curs se face numai pe scările destinate elevilor. Accesul pe uşa şi pe scările
destinate personalului angajat al şcolii se poate face în condiţii deosebite şi însoţiţi de un angajat al școlii.
Art.23. – (1) Activitatea de învăţământ şi practică se desfășoară în cabinete, laboratoare, sală de sport, teren
de sport, ateliere. Accesul elevilor pe terenul de sport al școlii este permis doar însoțiți de un cadru didactic.
(2) În sălile de curs elevii nu au acces în timpul pauzelor şi fără supravegherea profesorului de specialitate.
(3) Elevii întră în sălile de curs însoțiți de profesori și părăsesc sălile de curs sub directa supraveghere a
profesorilor. Toate sălile de curs vor fi preluate la începutul anului şcolar de către profesorul de specialitate
titular, de la administratorul școlii, pe bază de Proces verbal de primire – predare. Orice deteriorare sau
distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaș sau colectivul clasei. Dacă în termen de 10 zile de
la constatarea pagubei nu a fost remediată/ recuperată paguba materială, răspunderea materială revine
profesorului care a desfășurat ore în sala respectivă și în intervalul orar respectiv.
Art. 24. – Liceul Tehnologic ”General Magheru” funcţionează cu internat şi cantină pentru elevi, iar în
cazuri speciale pot beneficia de cazare în cămin şi de servirea mesei la cantină şi cadrele didactice ale Liceul
Tehnologic ”General Magheru” plătind contravaloarea mesei la cantină, conform hotărârii CA.
Art. 25. – În situația de alarmă, când se impune părăsirea de urgență a școlii, evacuarea elevilor se face sub
supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă, conform planurilor de evacuare,
astfel:
calea de acces
Scară profesorilor
Intrare profesori
Scară elevi
Intrare elevi

elevii din sălile:
II 1; II2; II3; ECDL, HP, I1, I2, I3, I FO 1, ELECTRO
P1, P2, P3
II. 3; II.4; II.5,;I.3,; I.4; Biologie; Fizică
P4; P5.
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CAPITOLUL III. FORMAȚIU ILE DE STUDIU
Art. 26. – (1) Liceul Tehnologic ”General Magheru” funcţionează cu următoarele forme de învăţământ,
filiere, profiluri şi specializări:
liceu tehnologic: ruta directă de calificare cu clasele IX–XII/XIII – învăţământ de zi şi seral;
liceu teoretic cu clasele IX – XIII – învăţământ cu frecvenţă redusă;
liceu vocaţional - sportiv;
nivel postliceal (şcoală postliceală şi de maiştri) – învăţământ de zi;
învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
(2) Profilurile şi specializările/ calificările profesionale oferite sunt:
Liceu tehnologic – rută directă curs de zi şi seral:
Profil tehnic,
domeniul Electric– calificările –Tehnician electrician electronist auto; Tehnician în
instalații electrice; electrician exploatare joasă tensiune;
domeniul mecanic–Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii; tinichigiu-vopsitor auto;
sudor;
Profil servicii,
domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc–calificarea – Coafor stilist;
Liceu teoretic cursuri cu frecvenţă redusă:
Filieră teoretică – profil real cu specializarea – Ştiinţe ale naturii;
Filieră teoretică – profil uman – specializarea – Ştiinţe sociale;
Liceu vocațional sportiv curs de zi – specializarea – Instructor sportiv–Fotbal;
Postliceală, curs de zi,
Profil tehnic,
domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician operator pe maşini unelte cu comandă
numerică;
domeniul Electric– calificarea – Tehnician electronist echipamente de automatizare;
domeniul Informatică– calificarea – Tehnician echipamente periferice şi birotică;
domeniul Mecanic – calificarea – Maistru mecanic;
Învăţământ profesional cu durata de 3 ani:
Profil tehnic
domeniul mecanic– calificarea sudor și tinichigiu – vopsitor auto
domeniul electric– calificarea electrician de joasă tensiune.
(3) Planul de şcolarizare realizat în anul şcolar 2019-2020 este:
r.
iv.
Filieră
Profil / Domeniu
Denumire
Clasa
r.
r.
specializare /
clase elevi
crt.
calificare
profesională
1. Profesional
1.1.

3 ani/3/zi

Tehnologică Tehnic – Electric

Electrician de joasă
tensiune

IpA

1

20

9

1.2.

Tehnic – Mecanic

Tinichigiu vopsitor
auto

IpB

1

19

1.3.

Tehnic – Mecanic

Sudori

IpC

1

20

1.4.

Tehnic – Electric

Electrician de joasă
tensiune

IIpA

1

21

1.5.

Tehnic – Mecanic

Tinichigiu-vopsitor
auto

IIpB

1

20

1.6.

Tehnic – Electric

Electrician de joasă
tensiune

IIIpA

1

14

1.7.

Tehnic – Mecanic

Tinichigiu-vopsitor
auto

IIIpB

1

16

Vocaţională

Sportiv

Istructor sportiv Fotbal

IX A

1

28

Tehnologică

Tehnic – Electric

Tehnician electricianelectronist auto

XA

1

18

Tehnologică

Servicii – Estetica şi
igiena corpului
omenesc

Coafor - stilist

XI B

1

18

Servicii – Estetica şi
igiena corpului
omenesc

Coafor - stilist

X II B

1

21

Sportiv

Istructor sportiv Fotbal

XII C

1

28

Tehnic –Electric

Tehnician instalații
electrice

XI A S

1

27

Tehnic –Mecanic

Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii

XI B S

1

30

Tehnic – Electric

Tehnician în instalaţii
electrice

XII A S

1

25

Tehnic –Mecanic

Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi

XII B S

1

22

2. Liceal
2.1

inf./
4/zi

2.2.

2.3.

sup./
4/zi

2.4.

2.5.

2.6.

Vocaţională

inf./

Tehnologică

seral
2.7.

2.8.

Tehnologică
sup./

2.9.

seral

10

reparaţii
2.10

2.11

inf./Fr

Teoretică

Tehnic –Mecanic

Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii

Uman

Ştiinţe sociale
Ştiinţe sociale

2.12
2.13

inf./Fr

Real

2.14
2.15

34

XA fr

1

35

XI Afr

1

34

Matematicăinformatică

XIB frh

1

30

Ştiinţe ale naturii

XI C fro

1

30

XIIAfrm

1

36

2.16

Matematicăinformatică

XIIBfrh

1

22

2.17

Ştiinţe ale naturii

XIICfro

1

27

Uman

Ştiinţe sociale

XIIIA fr

1

45

Real

Matematicăinformatică

XIIIBfr

1

29

Ştiinţe ale naturii

XIIICfro

1

36

2.18
2.19

sup./Fr

Teoretică

Real

1

Ştiinţe ale naturii

sup./Fr

Teoretică

XIII B S

2.20
3. Postliceal
3.1.

5/zi/
an I

Şcoală
postliceală

3.2.

3.3.

5/zi/
an II

Şcoală
postliceală

3.4.

3.5.

Tehnic – Mecanic

Tehnician operator
maşini cu comandă
numerică

I PL A

1

40

Tehnic – Informatică

Tehnicina echipamente
periferice şi birotică

I PL B

1

43

Tehnic – Informatică

Tehnicina echipamente
periferice şi birotică

II PL B

1

26

II PL C

1

27

II MA

1

23

Total

32

864

Tehnic – Electronică Tehnician electronist
şi automatizări
echipamente de
automatizare
Maştri

Tehnic – Mecanic

Maistru mecanic

Art. 27. – Filiera, profilul, specializarea claselor liceale sunt stabilite anual prin programele organismelor de
conducere ale liceului şi prin aprobările ISJ Vâlcea, privind planul de şcolarizare.
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CAPITOLUL IV. CO DUCEREA U ITĂȚII DE Î VĂȚĂMÂ T
Secțiunea 1. Dispoziții generale
Art. 28. – (1) Conducerea şcolii este asigurată Consiliul de administraţie, de director și de directorul adjunct,
așa cum este prevăzut în ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, completat cu Ordinul 3027/2018
și Legea Educației nr.1/2011. Organigrama liceului care se aprobă în fiecare an de Consiliul profesoral la
propunerea Consiliului de administraţie este anexă la prezentul regulament. Aceste organe îşi desfăşoară
activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de
administraţie.
(2) – Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu
toate organismele interesate: Consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate,
Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi
tehnic şi în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
(3) – Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unitatea de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de
către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.

Secțiunea 2. Consiliul de administrație
Art. 29. – Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
Art. 30. – (1) Conform Ordinului 3160/01.02.2017 art. 4, alin.3, în anul școlar 2019-2020, Consiliul de
administraţie are următoarea componenţă:
• director
• director adjunct
• 2 cadre didactice cu calităţi manageriale și performanţe profesionale deosebite
• 1 reprezentant al primarului
• 2 reprezentanți al Consiliului local
• 1 reprezentant al părinților
• 1 reprezentant al elevilor
• 2 reprezentanți ai agentului economic
(2) Pentru toate problemele financiare care sunt dezbătute la nivelul Consiliului de Administraţie, contabilul
şef va fi invitat în mod obligatoriu.
(3)Componenţa C. A. în anul școlar 2019 – 2020 este:
Președinte – ing. Sescioreanu Maria
Membri: ing. Olteanu Elena
Prof. Chiru Ramona
Prof. Popescu Andreea
Secretar: prof. Negrea Roxana
Reprezentant al primarului:Toma Corina
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Reprezentanți ai Consiliului local:
Reprezentanți ai agenților economici:
Art. 31 – Consiliul de administraţie al unității școlare are competenţa conform Ordinului 3160/1 februarie
2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, lucrează după un plan de muncă, se întruneşte lunar şi/sau ori de câte
ori este cazul.

Secțiunea 3. Directorul
Art. 32. – Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia
privind învăţământul, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu
prevederile ROFUIP 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 33. – (1) Directorul unității școlare este numit în urma concursului public organizat conform
metodologiei aprobate prin OMENCS 5080 din 31 august 2016, prin decizia ISJ 1354/21.12.2016.
(2) – Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, directorul
are încheiat contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului Rm. Vâlcea.
(3) Directorul are încheiat contract de management educaţional cu Inspectorul şcolar general.
Art. 34. – Atribuțiile specifice postului sunt:
(I) Atribuții generale:
1. Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile
conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum
și cu alte reglementări legale.
2. Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale,
încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, în vederea motivării pentru formare
continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.
3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de credite și
coordonează direct compartimentul financiar-contabil.
4. Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de
învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical și stomatologic.
5. Este președintele Consiliului profesoral și al Consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte
anuale și semestriale.
II. Atribuții specifice
1. În exercitarea funcției de conducere executivă:
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educațională;
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de
învățământ;
d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației
publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor;
e) asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de calitatea
educației furnizate de unitatea școlară.
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;
g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și legale necesare funcționării unității de
învățământ;
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
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j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce,
întocmit de comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este
prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus
la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar.
k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională a școlii, prin care se stabilește politica
educaționalăa acesteia;
l) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau din alte
zone;
m) solicită consiliului reprezentativ al părinților și consiliului local/consiliului județean, și agenților
economici, desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;
n) numește, prin decizie, componența comisiilor pentru examenele de corigențe, amânări sau diferențe;
o) coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii
care participă la olimpiade, concursuri, competiții sportive și festivaluri naționale și internaționale;
p) în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de serviciu.
2. În exercitarea funcției de angajator:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecția,
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului
din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea
personalului;
d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învățământul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor didactice care se
vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației
Naționale.
e) coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
f) stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza
solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;
h) aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului
colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;
i) coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de învățământ, de la o
gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 — și Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și supune aprobării acestora de către consiliul de administrație;
k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare,
didactic-auxiliar și nedidactic.
3. În calitate de evaluator:
a) apreciază personalul didactic de predare și de instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea gradelor
didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;
b) informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, pe care îl
propune pentru conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor legale.
4. În exercitarea funcției de ordonator de credite:
a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție
bugetară;
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b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de
învățământ;
e) urmărește modul de încasare a veniturilor;
f) răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor
bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;
g) răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;
h) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor și conturilor
de execuție bugetară.
5. Directorul unității de învățământ îndeplinește și următoarele atribuții:
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de
administrație;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre
aprobare consiliului de administrație;
c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru
educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de
informații Integrat al învățământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al
unității de învățământ și a regulamentului intern;
e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic d predare, precum și schema de personal
didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;
g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii
diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
h) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile profesorului
diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
i)stabilește, prin decizie, componenta catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza
hotărârii consiliului de administrație;
j) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;
k) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic;
l) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al unității de
învățământ;
m) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
n) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive
și cultural- artistice ale elevilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;
o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a
tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de
administrație;
p) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ,
a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
r) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități
educative extracurriculare și extrașcolare. În cursul unui an școlar, directorul efectuează săptămânal 4
asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;
s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
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t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității
de învățământ;
u) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare a șefilor de
catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
v) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului
didactic de predare și de instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și
nedidactic, de la programul de lucru;
w) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de
învățământ pe care o conduce;
x) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;
y) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:
aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de
studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și
gestionarea documentelor de evidență școlară;
bb) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către
reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere 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;
cc) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și
sportive a unității de învățământ, coordonează activitatea din internat și de la cantină;
dd) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor de plată;
ee) răspunde de asigurarea manualelor școlare pentru elevii
din învățământul obligatoriu, conform prevederilor legale.
Asigură personalului didactic condițiile necesare pentru
studierea și alegerea manualelor pentru elevi;
ff) răspunde de stabilirea necesarului de burse școlare și a altor facilități la nivelul unității de învățământ,
conform legislației în vigoare;
gg) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție și
securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în unitatea de învățământ;
hh) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita
prevederilor legale în vigoare;
ii) aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ
preuniversitar și de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi;
jj) răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor de inspectoratul școlar;
kk) raportează în timpul cel mai scurt orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau
imaginea școlii.
Art. 35. - (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în
vigoare, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţii de învăţământ, de Regulamentul Intern şi
de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către Inspectorul şcolar general.
Secțiunea 4. Directorul adjunct
Art. 36. – Unitatea școlară are un director adjunct, satisfăcând condiția prevăzută în ROFUIP 5079/2016:
unitate de învățământ liceal/postliceal care are între 18 și 25 clase și are internat și cantină.
Art. 37. – (1) Directorul adjunct al unității școlare este numit în urma concursului public organizat conform
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metodologiei aprobate prin OMENCS 5080 din 31 august 2016, prin decizia ISJ 1355/21.12.2016.
(2) Directorul adjunct al unității de învățământ poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a
Consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii Consiliului de
administrație al unității de învățământ sau la propunerea Consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre
membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar.
Rezultatele auditului se analizează în Consiliul de administrație al inspectoratului școlar; în funcție de
hotărârea Consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Inspectorul școlar general emite decizia de
eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ.
Art. 38. – (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea pe baza unui contract de management educațional.
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.
Art. 39. – Atribuțiile directorului adjunct sunt:
1. Managementul de curriculum
a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanță cu planul de
acțiune al școlii (PAS);
b) urmărește, prin responsabilii ariilor curriculare/șefii de catedră,
aplicarea planurilor-cadru
de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
c) realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de
învățământ;
d) colaborează cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea și
promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare pentru anul școlar următor;
e) coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele opționale/curriculumul în
dezvoltare locală (CDL);
f) controlează, cu sprijinul responsabililor ariilor /șefilor de catedră, calitatea procesului instructiveducativ;
g) elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de învățământ,
aprobat de directorul unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la ore, iar fiecare cadru
didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;
h) răspunde, alături de directorul unității de învățământ, de respectarea normelor de igienă școlară, de
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în întreaga instituție;
i) colaborează cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și evaluare a
activității desfășurate în unitatea școlară;
j) dispune afișarea noutăților legislative la avizierele școlii;
k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului didactic de
predare, didactic auxiliar și nedidactic;
l) împreună cu directorul școlii se ocupă de problemele legate de asistențe la ore și prezența
personalului didactic la ore;
m) verifică, alături de directorul școlii, efectuarea serviciului pe școală de către personalul didactic și de
către elevi;
n) răspunde, alături de directorul liceului, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-educativ;
o) răspunde de examenele de situații neîncheiate, corigențe și diferențe, la solicitarea directorului;
p) colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei postului angajaților/fișei de evaluare anuală a
personalului;
q) coordonează, alături de directorul unității școlare și cadrele didactice responsabile, activitățile de
pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline de învățământ,
examene naționale;
r) organizează examenele, olimpiadele și concursurile școlare care se desfășoară la nivelul unității de
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învățământ;
s)
planifică
stagiile
de
pregătire
practică
și
monitorizează
instruirea
practică
săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
t) monitorizează inserția absolvenților pe piața muncii.
2. Managementul resurselor umane
a) coordonează, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație întocmirea
bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de învățământ;
b) sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea lor;
c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unității și
informează directorul de modul în care a soluționat fiecare problemă;
d) consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic de
predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.
3. Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitare
a) informează toate categoriile și organizațiile interesate beneficiare în legătură cu oferta educațională a
școlii;
b) dezvoltă, alături de directorul unității de învățământ și membrii consiliului de administrație, relații de
parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
c) asigură, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație, cadrul
organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile elevilor;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță,
colectare de materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă;
4. Alte atribuții
a) înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în
baza unei decizii;
b) coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern
managerial din cadrul unității școlare.
c) apreciază, alături de directorul unității școlare și responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/șefilor
de catedră, personalul didactic de predare și instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea gradelor
didactice și acordarea gradațiilor de merit.
d) răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe de evaluare
și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului.
Art. 40 – (1)Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul
unității de învățământ.
(2)Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate deține, conform
legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau
național.
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CAPITOLUL V. PERSO ALUL U ITĂȚII DE Î VĂȚĂMÂ T
Secțiunea 1. Dispoziții generale
Art.41 – (1) În unitatea de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic
de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unitatea de învăţământ
se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitatea de învăţământ se
realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul
său legal.
Art. 42. – Persoanele care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic
auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul
Liceului Tehnologic ”General Magheru” Rm Vâlcea au obligația să manifeste un comportament de înaltă
ținută morală și profesională atât în cadrul școlii cât și în afara ei, respectând Codul de etică pentru
profesorii din Liceul Tehnologic ”General Magheru” elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5550/ 2011 și având nr. 1761 din 4.10.2017.
Secțiunea 2. Personalul didactic
Drepturile cadrelor didactice
Art. 43 – (1) Cadrele didactice beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea Educației Naționale
nr.1/2011cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar 5079/2016, ale articolelor 83 - 85 din Codul Muncii şi a Codului de
etică pentru profesorii din Liceul Tehnologic ”General Magheru” .
(2) Cadrele didactice au dreptul de a obţine distincţia “Profesorul anului”, conform unei metodologii
propuse de Consiliul profesoral şi aprobate de Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”General
Magheru” Rm Vâlcea.
(3) Cadrele didactice din Liceul Tehnologic ”General Magheru” pot folosi dotările şcolii în interesul
procesului de învăţământ şi al imaginii şcolii.
(4) În limita fondurilor existente, li se pun la dispoziţie, tuturor cadrelor didactice, materiale consumabile,
materiale didactice auxiliare şi alte mijloace, în vederea atingerii obiectivelor educative.
(5) Toţi profesorii au dreptul de a desfăşura, pe baza unei planificări realizate împreună cu bibliotecarul
școlii, ore de curs sau activităţi extraşcolare, extracurriculare în Biblioteca Virtuală. De asemenea, au
posibilitatea de a desfăşura ore de curs, activităţi extraşcolare şi extracurriculare în alte spaţii decât sala de
curs. Profesorii au obligaţia de a anunţa schimbarea locaţiei. În caz contrar, vor fi sancţionați.
(6) Toţi profesorii au dreptul la 3 zile/semestru pentru rezolvarea unor probleme personale urgente, pe baza
unei cereri de învoire aprobată de director, cu condiția să îşi asigure suplinirea pentru zilele de învoire, atât
pentru ore, cât şi pentru serviciul în şcoală. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă
nemotivată.
(7) Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbători se va desfășura după
terminarea ultimei ore de curs din ziua respectivă și va trebui să aibă aprobarea Consiliului de Administrație
al liceului.
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(8) Toţi profesorii au dreptul să participe la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J. sau
alte organisme abilitate.
Art. 44. Îndatoririle cadrelor didactice - (1)Legea Educației Naționale nr.1/2011 reglementează funcţiile,
competenţele, responsabilităţile, şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale
personalului didactic. De asemenea, cadrele didactice au obligația respectării Codului de etică pentru
profesorii din Liceul Tehnologic ”General Magheru”.
(2) Cadrele didactice au următoarele obligații:
a) să cunoască prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 și completat cu OMEN 3027/2018, a prezentului
ROFUIS și RI;
b) să îndeplinească obligaţiile conform fişei postului; efectuarea orelor din normă, a suplinirilor şi a
activităţilor extracurriculare din programul şcolii sunt sarcini de serviciu;
c) să participe la Consiliul Profesoral ori de câte ori este convocat; la două absenţe nemotivate se
sancţionează cu diminuarea calificativului anual;
d) să ia măsuri pentru îmbunătăţirea prezenţei elevilor la ore inclusiv prin consemnarea zilnică a
absenţelor; au astfel obligația de a lua catalogul la fiecare oră şi de a consemna în primele 5 minute ale orei
absenţele; profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele și notele în
catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs, anunţând profesorii de serviciu dacă reţin catalogul în afara
orelor de curs; în cazul în care elevii unei clase absentează de la oră, profesorul va trece absenţele şi va
rămâne în şcoală pe durata respectivei ore; în caz contrar, se sancţionează conform procedurii Comisiei de
etică;
e) să nu părăsească sala de curs în timpul orelor, lăsând elevii singuri; în caz contrar, se sancţionează
conform procedurii Comisiei de etică;
f) să ţină legătura permanent cu dirigintele clasei; să comunice acestuia în scris, sub semnătură,
problemele de disciplină şi învăţătură ale elevilor;
g) să participe la Consiliul clasei din care face parte şi la şedinţele cu părinţii dacă este convocat, sprijinind
dirigintele în îndeplinirea obiectivelor educative ale școlii;
h) să fie prezent la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de începerea orelor, să intre la oră punctual și de
asemenea, să iasă de la oră când se sună de ieșire; în cazul în care întârzie mai mult de cinci minute va fi
atenționat de conducerea liceului; întârzierile repetate vor fi sancţionate conform procedurii Comisiei de
etică; absenţele nemotivate de la ore sunt considerate abateri disciplinare, iar orele sau zilele respective se
reţin din retribuţie;
i) să semneze zilnic condica de prezenţă şi să consemneze conţinutul tematic al activităţii de învăţare
corespunzător planificării calendaristice. Eventuale precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt
consemnate numai de directorii şcolii, care vor opera cu cerneală roşie.
j) să asigure suplinirile celor care absentează, conform indicaţiilor conducerii școlii sau a profesorului de
serviciu;
k) să dovedească respect faţă de propria imagine, aceasta reflectându-se şi în ţinută şi vestimentaţie;
vocabularul va fi controlat, politicos, lipsit de violenţe verbale, atât faţă de elevi, cât şi faţă de colegi;
l) profesorii care au elevi corigenţi sunt obligaţi să fie prezenţi la examenele de corigenţă, asigurând
personal pregătirea şi verificarea acestora, în caz contrar se sancţionează conform procedurii Comisiei de
etică;
m) de a discuta şi de a încerca să rezolve pe cale amiabilă situaţiile deranjante, conflictuale, atât cu
profesorii, cât şi cu elevii, părinţii sau alţi factori educativi. În aceste cazuri, profesorul trebuie să încerce să
folosească toate metodele pentru ca, pe cale amiabilă, să rezolve disensiunea. Orice reclamaţie scrisă trebuie
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să fie precedată de o discuţie cu factorii implicaţi, pentru clarificarea situaţiei sau/şi cu conducerea
instituţiei;
n) să efectueze serviciul în şcoală conform regulamentului specific; în caz contrar, se sancţionează
conform procedurii Comisiei de etică;
o) să se implice în cel puțin 2 comisii pe probleme, unde să desfășoare o activitate ce poate fi confirmată
de către responsabilul comisiei;
p) să depună la secretariat, cu 30 de zile înainte de începerea C.O, cererea de concediu de odihnă;
q) să depună la secretariat cererea de concediu fără plată pentru o perioadă de maxim 2 săptămâni, cu 30
de zile înainte de începerea acestuia;
r) să anunţe absenţa sa de la şcoală, la secretariat, la ora 8 a primei zile de concediu medical şi perioada
acestuia;
s) să prezinte spre aprobare, conducerii şcolii programul sau parteneriatul în care se implică;
t) să disemineze experienţa de învăţare în cazul în care au participat la activităţi în diferite proiecte şi
programe finanțate de UE;
u) să aibă grijă de documentele şcolare. În cazul unor greşeli profesorul trebuie să şi le asume prin
semnătură şi ştampilă;
v) să aducă la cunoştinţa conducerii chestionarele pe care le aplică pentru sondarea satisfacţiei
beneficiarilor;
w) să proiecteze şi să aplice curriculumul în conformitate cu programele şcolare în vigoare şi precizările
făcute de minister şi de ISJ Vâlcea;
x) să prezinte conducerii şcolii și responsabilului de comisie metodică documentele de proiectare a
activităţii didactice şi alte situaţii cerute de aceasta sau alte organele de decizie şi de lucru, respectând
termenele stabilite;
y) să prezinte planificările responsabilului catedrei şi directorului școlii, spre avizare;
z) să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi
suplimentare cu elevii capabili de performanţă;
aa) să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare și de Statutul Elevului
– Ordinul 4742 din 10.08.2016.
Art. 45. – Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezența sub influența alcoolului în incinta școlii.
Fumatul este interzis în spațiul școlar.
Art. 46. – Se interzice introducerea în cadrul liceului și difuzarea de tipărituri, foi volante, prospecte etc.
precum și comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice
alte activități care nu au legătură cu specificul și interesele școlii.
Art. 47. – Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extrașcolar care se va desfășura prin
implicarea de cadre didactice/nedidactice și elevi ai liceului, va fi supusă aprobării Consiliului de
Administrație. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoștința conducerii școlii intenția organizării unor
astfel de manifestări cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea evenimentului și de a obține avizul
pentru organizarea acesteia. În caz contrar, toate responsabilitățile revin persoanelor care au organizat
acțiunea respectivă.
Art. 48. - În unitatea de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul în
şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore
de curs sau nu are ore de curs.
Art.49. – (1) În unitatea școlară serviciul în școală al profesorilor este asigurat de 2 cadre didactice: unul în
școală și altul în curtea școlii, conform unui grafic aprobat de CA.
(2) - Profesorii de serviciu colaborează cu agentul de pază al firmei de securitate DELGUARD SRL pentru
siguranța elevilor și personalului școlii.
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(3) – Atribuţiile profesorilor de serviciu sunt stabilite prin hotărârea CA și sunt:
Sarcinile profesorului de serviciu în școală (Aprobate în CA din 11.09.2019)
1. Se prezintă la şcoală cu 30 minute înainte de începerea orelor de curs:ora 7,30 la schimbul I și ora 14,00
la schimbul II. Poartă ecusonul de identificare;
2. Supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor pe culoarele şcolii, dar și la orele de
curs;
3. Supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
4. Se asigură că toate cadrele didactice intră la timp la orele de curs și consemnează profesorii care întârzie
la ore;
5. Semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice şi informează conducerea şcolii pentru a se
suplini ora respectivă. Dacă lipseşte un profesor de la ore, va interzice evacuarea elevilor în curtea şcoliişi va
asigura disciplina, iar elevii vor fi îndrumaţi să desfășoare o activitate didactică.
6. Anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor
evenimente deosebite (conflicte între elevi,furturi, incendii, ameninţări prin telefon, urgențe medicale,etc.).
Apelează numărul de telefon 112.
7. Colaborează cu agentul de pază de la firma DELGUARD SRL cu care școala are contract de prestări
servicii și-i solicită sprijinul când este necesar;
8. Verifică existența cataloagelor şi a condicii de prezenţă la începutul şi la sfârşitul programului şi
închiderea uşii de la fişetul cu cataloage şi răspunde de păstrarea acestora; consemnează în procesul verbal
orice neregulă constatată în acest sens;
9. Se asigură ca ușa de la intrarea elevilor este închisă pe timpul desfăşurării orelor de curs;
10. Întocmeşte împreună cu profesorul de serviciu din curtea școlii procesul verbal la sfârșitul programului,
iar atunci când are informaţia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respectă regulamentul
şcolar, săvârşesc acte de indisciplină, deteriorează bunurile şcolii, aceștia consemnează numele şi faptele
acestora în procesul verbal şi informează diriginţii şi conducerea şcolii;
11. Dacă în şcoală se desfăşoară activităţi extraşcolare va sprijinii profesorul organizator;
12. Controlează respectarea interdicției privind fumatul în școală (pe culoare sau în băi), consumul
băuturilor alcoolice, a drogurilor și practicarea jocurilor de noroc în școală;
13. Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului și ia măsurile
operative în caz de necesitate;
14. La sfârșitul orelor, profesorul de serviciu supraveghează ieşirea elevilor, astfel încât să nu se producă
accidente sau conflicte între aceștia.
15. Profesorul de serviciu din schimbul II supraveghează atât școala cât și curtea școlii în intervalul orar 1416. Programul profesorului de serviciu este 7,30 –14,00 pentru schimbul I și 14 – 19,30 pentru schimbul II
și trebuie respectat cu rigurozitate.
Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctați în fişa de evaluare anuală.
Dacă profesorii de serviciu lipsesc nemotivat sau nu respectă programul, vor fi sancționați financiar,
reținându-se 10% din salariu.
Sarcinile profesorului de serviciu în curtea școlii
1. Se prezintă la şcoală cu 30 minute înainte de începerea orelor de curs (ora 7,30) și poartă ecusonul de
identificare;
2. Supraveghează starea de disciplină a elevilor în curtea școlii, în zona internatului, a terenului de sport, a
atelierului școală, a cantinei, atât în timpul pauzelor cât și a orelor de curs;
3. Supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
4. Dacă lipseşte un profesor de la ore va interzice evacuarea elevilor în curtea şcoliişi va asigura disciplina,
iar elevii vor fi îndrumaţi să desfășoare o activitate didactică.
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5. Se asigură că pe terenul de sport se află doar elevii care au ora de sport, iar cei care au ore de curs sunt
trimiși în sălile de clasă.
6. Verifică spațiile din jurul internatului, a atelierelor, a cantinei și trimite la ore elevii găsiți în aceste zone.
7. Verifică dacă mai sunt elevi în afara curții școlii și-i trimite la orele de curs.
8. Anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor
evenimente deosebite (conflicte între elevi,furturi, incendii, ameninţări prin telefon, urgențe medicale,etc.).
Apelează numărul de telefon 112 .
9. Colaborează cu agentul de pază de la firma DELGUARD SRL cu care școala are contract de prestări
servicii și-i solicită sprijinul când este necesar;
10. Împreună cu profesorul de serviciu din școală, întocmeşte procesul verbal la sfârșitul programului, iar
atunci când are informaţia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respectă regulamentul
şcolar, săvârşesc acte de indisciplină, deteriorează bunurile şcolii, acesta consemnează numele şi faptele
acestora în procesul verbal şi informează diriginţii şi conducerea şcolii;
11. Dacă în şcoală se desfăşoară activităţi extraşcolare va sprijinii profesorul organizator;
12. Controlează respectarea interdicției privind fumatul în perimetrul școlii (curte, zona internatului, zona
atelierelor, zona terenului de sport, zona cantinei), consumul băuturilor alcoolice, a drogurilor și practicarea
jocurilor de noroc;
13. Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului și ia măsurile
operative în caz de necesitate;
14. La sfârșitul orelor, profesorul de serviciu supraveghează ieşirea elevilor, astfel încât să nu se producă
accidente sau conflicte între aceștia.
15.
Programul profesorului de serviciu în curtea școlii este 7,30 –14,00 și se respectă cu rigurozitate.
Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctați în fişa de evaluare anuală.
Dacă profesorii de serviciu lipsesc nemotivat sau pleacă înainte de terminarea programului, vor fi
sancționați financiar,reținându-se 10% din salariu.
Art.50 – (1) Funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestitde director cu această
responsabilitate.
(2) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului didactic de
predare si de instruire practică investit cu această responsabilitate.
(3) Pentru activitățile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului
adjunct care răspunde de activitatea educativă școlară și extrașcolară din unitatea de învățământ.
Art. 51. – (1) Dirigintele desfăsoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională
pentru elevii clasei pe care o coordonează.
(2) Activitățile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară
„Consiliere și orientare” în vigoare și în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/solicitările elevilor.
Totodată, activitățile cuprind și teme privind educația rutieră, educația și pregătirea antiinfracțională a
elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor
stabilite de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații.
(3) Dirigintele desfășoară și activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după consultarea
elevilor și în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele realizează
activități de suport educațional și consiliere pentru părinți.
Art. 52. – Conform Ordinului M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de
diriginte, acesta are următoarele atribuții:
(1) organizează si coordonează:
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a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedințele cu părinții, semestrial și ori de câte ori este cazul;
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
e) activități educative și de consiliere;
f) activități extracurriculare, în scoală și în afara acesteia;
(2) monitorizează:
a) situația la învățătură a elevilor;
b) frecvența elevilor;
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;
e) participarea elevilor la programe și proiecte, precum și implicarea acestora în activități de voluntariat;
f) nivelul de satisfacție a elevilor și a părinților acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ.
(3) colaborează:
a) cu profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru
informare privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru
toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cu consilierul școlar, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor
proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și
dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme/situații
deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) cu părinții și comitetul de părinți al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și
evenimentele importante în care aceștia sunt implicați și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă
școlară și extrașcolară;
e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor
clasei;
f) cu persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea
completării și actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
(4) informează:
a) elevii și părinții acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului
Tehnologic ,,General Magheru” și ale Regulamentului Intern al școlii;
b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire
la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
c) părinții despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore.
Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, în ora destinată acestui scop, la sfârșitul fiecărui
semestru și an școlar, precum și ori de câte ori este nevoie;
d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea
situației școlare sau repetenție;
(5) alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în
vigoare sau cu fișa postului.
Art. 53. – Responsabilitățile dirigintelui sunt:
(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, consiliul clasei;
(2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
(3) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de Organizare și
Funcționare a Liceului Tehnologic ,,General Magheru”;
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(4) stabilește, împreună cu consiliul clasei și cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev,
în conformitate cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare a Liceului Tehnologic
,,General Magheru”;
(5) aplică, dacă este cazul, sancțiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare
a Liceului Tehnologic ,,General Magheru” și Regulamentul Intern al școlii;
(6) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârsit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și
în carnetele de elev;
(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la
învățătură și purtare;
(8) propune Consiliului de administrație acordarea de alocații și burse pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
(9) întocmește, semestrial și anual, și prezintă Consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra
situației școlare și comportamentale a elevilor;
(10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
(11) elaborează portofoliul dirigintelui.
Secțiunea 3. Personalul nedidactic și didactic auxuliar
Art.54. – (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor nedidactice din unitatea de învăţământ
sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs
şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unitatea de învăţământ se face de către director, cu aprobarea
consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art. 55. – (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor
unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de
nevoile unităţii, directorul/directorul adjunct poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea
acestor sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare
unităţii de învăţământ.
(5) Administratorul de patrimoniu trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică
a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securității elevilor și
personalului din unitate.
Art.56 – (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-șef, secretar şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte
persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administrație.
(4) Atribuţiile specifice postului de secretar –șef, secretar și informatician se regăsesc în fişa postului.
Art. 57 – (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care
sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor
financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de
legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al unităţii şi de Regulamentul Intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, precum şi un contabil.
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(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(4) Atribuţiile specifice postului de administrator financiar și contabil se regăsesc în fişa postului.

CAPITOLUL VI.
Î VĂȚĂMÂ T

EVALUAREA

PERSO ALULUI

DI

U ITATEA

DE

ART. 58 – (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare și a raportului de
evaluare aprobate în CA și aduse la cunoştinţă la începutul anului şcolar.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic pe baza unei fișe de
evaluare aprobate în CA.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul
evaluării, conform fișei specifice.

CAPITOLUL VII. ORGA ISME FU CȚIO ALE ȘI RESPO SABILITĂȚI ALE
CADRELOR DIDACTICE
Secțiunea 1. Consiliul profesoral
Art. 59 – (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi
de instruire practică din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la
solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate
şedinţele Consiliilor profesorale din unitatea de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia
de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la
începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral
din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al
membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de
învăţământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
membrilor Consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii
de învăţământ, precum şi elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la
începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, ales de
Consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor
Consiliului profesoral.
(7) La şedinţele Consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul
didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai
părinţilor, ai Consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi
ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele Consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au
membri în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. Registrul de procese26

verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de
învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de
învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele
proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate
şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se
găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învățământ.
Art. 60. - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de
învăţământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în Consiliul de administrație;
c) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de acțiune al unităţii de
învăţământ;
d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau
modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare profesor-diriginte,
precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a liceului tehnologic ,,General Magheru”;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ,
conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7;
i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare
Consiliului de administraţie;
j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se
stabileşte calificativul anual;
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de
merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate
de acesta;
m) propune Consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale
cadrelor didactice;
n) propune Consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" personalului
didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de
învăţământ; dezbate şi avizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţii de învăţământ;
o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte
normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului
naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi
propune Consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în
condiţiile legii;
s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de Consiliul de administraţie, precum şi orice alte
atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
u) propune eliberarea din funcție a directorilor, conform legii.
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Secțiunea 2. Consiliul clasei
Art. 61 - (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din
învăţământul postliceal şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către
elevii clasei.
(2) Preşedintele Consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învăţământului liceal, profesional şi
postliceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor și ai elevilor.
Art. 62. - Consiliul clasei are următoarele obiective:
a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;
b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;
c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în
sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.
Art. 63. – Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru
elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul
acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune Consiliului profesoral validarea notelor mai mici de
7,00;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau
a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare
prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 64. – (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de
şedinţă. Procesele - verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul
unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe
fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar
care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Secțiunea 3. Comisiile din unitatea de învățământ
Art. 65. – Comisiile şi colectivele de lucru funcţionează conform OMEN nr. 5079/2016 referitor la
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar modificat și completat
cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018.
Art. 66. – (1) La nivelul şcolii sunt organizate următoarele comisii permanente pe probleme:
• Comisia pentru curriculum;
• Comisia de evaluare și asigurare calității;
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Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, modificare adusă denumirii
de Comisie pentru perfecţionare şi formare continuă prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr. 3.027/2018;
• Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgență;
• Comisia pentru controlul managerial intern
• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității;
Art. 67. – (1) Comisia pentru curriculum este alcătuită din responsabilii ariilor curriculare din școală.
(2) – Documentele curriculare sunt planurile – cadru, programele școlare, ghidurile metodologice,
manualele.
Art. 68. – Atribuțiile comisiei sunt:
• Asigură baza logistică pentru activitățile didactice;
• Asigură fundamentarea CDL-urilor prin colaborare cu agenții economici;
• Asigură consultanța cadrelor didactice în domeniul curricular;
• Asigură coerența între curriculum național și CDL-uri, coordonarea dintre diferitele discipline și
module.
Art. 69. – (1) Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.)
se
constituie
şi
funcţionează conform prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie nr.87/2006.
(2) – Comisia este formată din :
Director adj. – asigură conducerea operativă
Membri: 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral
1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta
1 reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor
1 reprezentant al Consiliului elevilor
1 reprezentant al Comunităţii locale
(3) Comisia are următoarele atribuţii:
• coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, conform
criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
• elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară;
• elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
• cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii din ţară sau străinătate, cu
alţi furnizori de educaţie care au în domeniul lor de activitate specializări similare sau înrudite;
• în urma analizei proiectului strategiei de evaluare internă a calităţii, emite un aviz consultativ şi
eventuale observaţii în vederea aprobării strategiei de către Consiliul de Administraţie;
• pe baza strategiei de evaluare internă a calităţii, comisia îşi stabileşte propriul plan de activităţi
(Plan operaţional) care va sta la baza îndeplinirii misiunii sale;
• evaluează gradul de îndeplinire a standardelor de autorizare, a standardelor de acreditare şi evaluare
periodică, precum şi a standardelor de referinţă pe baza indicatorilor de performanţă;
• coordonează elaborarea de proceduri privind evaluarea şi asigurarea calităţii. Monitorizează
procedurile specifice;
• identifică modele de bună practică din domeniul evaluării şi asigurării calităţii în vederea
îmbunătăţirii activităţii unităţii şi a propriei activităţi;
• în activitatea sa va utiliza ghidurile şi manualele de evaluare internă a activităţii emise de ARACIP
şi va ţine cont de propunerile venite din partea ISJ Vâlcea, MEN sau ARACIP cu privire la
asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei furnizate de unitate;
•
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elaborează şi aplică chestionare pentru evaluarea calităţii;
monitorizează activitatea de observare a lecţiilor;
monitorizează modul de completarea a documentelor oficiale (cataloage, certificate de competenţă,
etc.).
• realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor.
Atribuţiile membrilor comisiei vor fi stabilite de responsabilul comisiei.
Art. 70. – (1) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică se constituie la
începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 6 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu
dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ. Doi dintre membrii acestei comisii coordonează
activităţile specifice mentoratului.
(2) – Comisia se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.
(3) – Comisia are următoarele sarcini:
• consultarea strategiei instituției privind dezvoltarea în perspectivă a resurselor umane;
• identificarea nevoilor de formare şi perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului şcolar în
curs;
• asumarea obiectivelor fundamentale ale instituției în privința dezvoltării resurselor umane, cu
proiecție pe anul şcolar în curs;
• colaborarea cu conducerea şcolii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de
formare adresate cadrelor didactice din școală;
• monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiveducative;
• monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe şi cursuri de
perfecționare şi formare continuă;
• propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională din școală;
• identificarea unor noi programe şi proiecte destinate perfecţionării şi formării continue a
cadrelor didactice din şcoală prin consultarea permanentă a site-urilor de profil ( ex. CCD),
afişarea ofertelor judeţene/naţionale de formare la avizier şi pe site-ul şcolii;
• stimularea cadrelor didactice mai puțin implicate în vederea participării la programe şi proiecte
comunitare;
• elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind perfecţionarea şi formarea
continua a cadrelor didactice din şcoală;
• monitorizarea progresului în plan instructiv- educativ şi școlar în urma participării cadrelor
didactice la programele și cursurile de formare;
• monitorizarea participării cadrelor didactice auxiliare (serv. secretariat) la cursuri de
perfecţionare intră, de asemenea, în atribuţiile prezentei comisii;
Atribuţiile membrilor comisiei vor fi stabilite de responsabilul comisiei.
Art. 71. – (1) Comisia metodică a diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor. Responsabilul
Comisiei diriginţilor este coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
(2)La nivelul unității de învățământ Comisia diriginților funcționează cu caracter permanent fiind inclusă în
Comisia de curriculum, așa cum se prevede în adresa nr. 38546/13.10.2017.
(3)Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini atribuţiile, responsabilul Comisiei
diriginţilor nu va aproba punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare și directorul poate propune
retragerea calităţii de diriginte
Art. 72. – Sarcinile comisiei sunt:
• asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin
activităţi extraşcolare;
•
•
•
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asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia;
diversifică modalităţile de colaborare cu familia;
contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor;
organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma
curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare – Descriptori de performanţă) și consultă
părinții la alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programul şcolar al elevilor;
• organizează lecţii deschise pentru părinţi, serbări aniversare, activităţi sportive, consultaţii
pedagogice, lectorate cu părinţii, reuniuni comune cu elevii şi părinţii;
Art. 73 – (1) Comisia pentru programe și proiecte educative este alcătuită din cadre didactice propuse de
Consiliul Profesoral și este aprobată de Consiliul de administrație.
(2) Comisia are următoarele atribuţii:
• elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale
unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile
stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a elevilor, și îl
supune spre aprobare consiliului de administrație;
• elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
• identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și
posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;
• elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare;
• stabilește noi colaborări şi parteneriate;
• asigură derularea proiectelor;
• centralizează și coordonează activitățile extrașcolare și cele desfășurate în cadrul programului
„Să știi mai multe, să fii mai bun” (Școala altfel).
Art. 74. – (1) Comisia pentru elaborarea schemelor orare și de organizare a serviciului în şcoală (
comisie temporară) este condusă de directorul adjunct și este formată din 4 membri aleși în cadrul
Consiliului Profesoral.
(2) Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
• asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru;
• verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor;
• întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul
activităţii şcolare a elevilor;
• repartizează spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară;
• centralizează graficul de meditații și consultații;
• modifică orarul şcolii ori de câte ori este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări din partea
M.E.C., I.S.J. etc.);
• afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice în cancelarie și la avizierul școlii şi asigură
transmiterea lui la clase;
• întocmește lista de atribuții a profesorilor de serviciu;
• planifică profesorii de serviciu în școală (la începutul fiecărui semestru);
• verifică modul de efectuare a serviciului în scoală;
• colaborează cu patrula de jandarmi care asigură paza școlii și cu agenții de pază angajați.
Art. 75. – (1) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității are ca scop prevenirea, combaterea
şi diminuarea comportamentelor indezirabile ale elevilor.
(2) – Comisia de violență are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
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elaborează anual Planul operațional privind reducerea fenomenului de violență, prevenirea și
combaterea discriminării în mediul școlar;
• colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai
jandarmeriei pentru a crește siguranța în școală, cu Consiliul elevilor, DGASPC și organizații
nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului;
• propune conducerii școlii măsuri specifice, care să determine creșterea gradului de siguranță a
elevilor;
• stabilește împreună cu conducerea școlii condițiile de acces în școală;
• elaborează rapoarte privind securitatea elevilor în unitate;
• propune măsuri specifice, la nivelul claselor și școlii, care să contribuie la cunoașterea și
valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;
• elaborează coduri de conduită care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii;
• evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar
propriu;
• analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;
• sesizează conducerea şcolii, consiliul clasei și comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;
Art. 76. – (1) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență are în
subordine responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele, sălile de sport, diriginţii
claselor, laboranţi, secretar, administrator şi pe responsabilul compartimentului de protecţia muncii.
(2) – Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de
conducătorul unităţii care desemnează responsabilul compartimentului de securitate și sănătate în muncă.
(3) – Atribuţiile Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă constă în:
• elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de
riscurile şi accidentele ce pot interveni;
• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (în funcție de graficul realizat, efectuarea
instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii
activităţilor);
• elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în
afara şcolii;
• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia.
Art. 77. – (1) Comisia de P.S.I. are ca scop prevenirea și stingerea incendiilor.
(2) - Comisia de P.S.I. are ca atribuții :
• colaborarea cu profesorii diriginți pentru includerea în temele de dirigenție a unor tematici
specifice;
• organizarea activității de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă;
• realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a
incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de
neglijenţă şi nepăsare;
• întocmirea necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate
fondurile necesare;
• difuzarea în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc a planurilor de evacuare în caz de incendiu
şi normele de comportare în caz de incendiu;
• prezentarea materialelor informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi,
profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor;
•
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stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om
(incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.);
• stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona
rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
• stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la
nivelul judeţului Vâlcea;
• prezentarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în protecţie
civilă;
• organizarea unor lecţii deschise, dezbateri, etc. pe teme specifice.
(3) – Cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor este domnul Murăruș Mihai,
conform Contractului de prestări servicii nr.26 din 21.02.2018 încheiat cu SC ZOTAS SRL.
Art.78. – (1) Comisia pentru promovarea imaginii şcolii (comisie ocazională) are ca scop promovarea
imaginii școlii în comunitatea locală.
(2) – Comisia pentru promovarea imaginii școlii are ca atribuții:
• colaborează cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;
• popularizează oferta educațională a şcolii;
• stabileşte planul operaţional privind acţiunile de promovare a ofertei educaţionale curriculare şi
extracurriculare;
• decide asupra campaniilor de promovare a imaginii şcolii;
• stabileşte politica de parteneriat, stabileşte noi relaţii şi asigură întreţinerea relaţiilor de parteneriat
deja realizate (interne-internaţionale);
• realizează acţiuni propriu-zise de promovare a şcolii la care implică elevii şi profesorii;
• redactează pliante, fluturaşi şi afişe pentru promovare şi se ocupă de organizarea distribuirii lor;
• realizează articole pentru ziare, reviste de specialitate;
• participă la emisiuni televizate;
• prezintă semestrial în faţa consiliului profesoral rezultatele activităţii de promovare a imaginii școlii.
Art. 79. – (1) Comisia pentru recepţie, arhivare şi casare ( comisie ocazională) are următoarele atribuții:
• verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza documentelor primite
de la furnizor;
• asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite;
• verifică şi face selecţia ofertelor pentru achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este
cazul, conform legilor în vigoare;
• se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar pentru a analiza activitatea arhivistică a unităţii;
• depune documentele create la depozitul arhivei pe bază de inventar şi proces verbal de predare –
primire;
• întreține arhiva;
• casează bunurile care îndeplinesc condițiile necesare.
Art. 80. – (1) Comisia pentru acordarea burselor școlare (comisie temporară) este susținută în
activitatea sa de profesorii diriginți. În prima etapă, aceștia aduc la cunoștința elevilor cu situație materială
precară lista cu documentele necesare întocmirii dosarului pentru bursa „Bani de liceu” / socială /
profesională. Diriginții claselor primesc dosarele și verifică conținutul acestora, se asigură că dosarele vor
conține toate actele necesare, apoi le predau responsabilului de comisie.
(2) – Comisia pentru acordare a burselor școlare are următoarele sarcini:
• verifică dosarele depuse pentru obținerea burselor;
•
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selectează elevii bursieri în funcție de punctajul obținut în urma analizării dosarelor în plenul
comisiei;
• reanalizează eventualele cereri de contestație;
• întocmește lista elevilor care au depus dosare pentru obținerea burselor și o înaintează
compartimentului contabilitate.
Art. 81. – Comisia de etică profesională are ca atribuții :
• elaborează Codul Etic la nivelul școlii;
• analizează actele de indisciplină sau neetice ale personalului și propune Consiliului de Administrație
sancțiunile ce se impun (conform procedurii prezentate în Anexa 11);
• promovează spiritul de înţelegere, comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a întregului personal
angajat.
• contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a profesorilor, personalului
didactic auxiliar şi nedidactic, în scopul armonizării acestora şi al respectării prevederilor
regulamentului de organizare și funcționare.
•

Secțiunea 4. Comisii metodice
Art. 82. – (1) Catedrele/Comisiile metodice din Liceul Tehnologic ”General Magheru” Rm Vâlcea sunt :
Comisia metodică „Limbă și comunicare”;
Comisia metodică tehnică: Mecanică, Electrotehnică și Servicii;
Comisia metodică Matematică, Științe ale aturii și Informatică (Matematică, Fizică, Chimie,
Biologie, TIC)
Comisia metodică „Om și societate” (Geografie, Istorie, Științe Socio-Umane, Religie, Arte și
Sport )
(2) – Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul
comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de Consiliul de administraţie al unităţii.
(3) – Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori
a membrilor acesteia.
(4) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului
de catedră/responsabilului comisiei metodice şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ.
Art. 83. – Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii
de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al
acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor
educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
f) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; în
acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a completa condica de
prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
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i) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru examene/evaluări
şi concursuri şcolare;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activității didactice;
m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu;
n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al
unității școlare.
ART. 84. – Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi completează
dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei,
elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după
consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii);
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de
responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate
cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea
directorului;
g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în
consiliul profesoral;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislația în vigoare.
Art. 85. – Documentele catedrei sunt:
a) Tabel cu membrii catedrei;
b) Încadrarea;
c) Planul managerial anual al catedrei;
d) Raport de activitate;
e) Repartizarea responsabilităţilor în catedră;
f) Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună);
g) Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.);
h) Planificările anuale, semestriale;
i) Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul);
j) Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase;
k) Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii;
l) Informări periodice la cererea Consiliul de administraţie.
m) Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului
şcolar.
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CAPITOLUL VIII. RESPO SABILITĂŢI ALE PERSO ALULUI DIDACTIC Î
U ITATEA DE Î VĂŢĂMÂ T
Secţiunea 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art. 86. – (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de
regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administraţie,
în baza unor criterii specifice aprobate de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea
educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul
unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu reprezentanţi ai Consiliului
elevilor, cu Consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în
baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare.
(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 87 – Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de
învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul
şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de
administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor;
f) prezintă Consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezultatele
acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul
unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de
parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
ART. 88. – Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative și extrașcolare cuprinde:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
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f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
ART. 89 – (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare.
(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se
regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară
şi extraşcolară este parte a PAS.
Secțiunea 2.Profesorul diriginte
ART. 90 – (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul liceal, profesional şi
postliceal.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.
Art. 91. – (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza
hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral.
(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune de
studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
(3) De regulă, este numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o
jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență
psihopedagogică.
Art. 92. – (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
(2) – Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform proiectului de
dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează.
Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate
de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare și a orelor de dirigenţie.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru
elevii clasei. Activităţile se referă la:
a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";
b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi
în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se consemnează în
condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul unităţii.
(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea
elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.
ART. 93. – (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali,
profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru
prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale
specifice ale acestora.
2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare
formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.
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ART. 94. – Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este
cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ, activităţi extracurriculare:
2. monitorizează;
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte, precum și implicarea în activități de voluntariat.
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru
informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi
pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru
iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la
întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor
probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea
elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor
clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la
elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a Liceului Tehnologic ,,General Magheru”;
b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări
naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre
frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea
se face în scris
e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia
în vigoare sau fişa postului.
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ART. 95. – Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevii, părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului
de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi
în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului
educaţional al elevilor;
h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extrașcolare a clasei;
i) elaborează portofoliul dirigintelui.
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CAPITOLUL IX. STRUCTURA, ORGA IZAREA ŞI RESPO SABILITĂŢILE
PERSO ALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI EDIDACTIC
Secțiunea 1. Compartimentul secretariat
ART. 96. – (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-şef, secretar şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte
persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.
Art. 97. – Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către
autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a
evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de
administraţie;
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi ale examenelor de admitere şi de
ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia
şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate
cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă
şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de
păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice;
i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente;
j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în
vigoare sau fişei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de
muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile
Consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 98 – (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de
prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.
(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs,
împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.
(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada
vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
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(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de
către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al
personalului solicitat.
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de
studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.
Secțiunea 2. Compartimentul financiar
Art. 99 – (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care
sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor
financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, pre văzute de
legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar și contabilul.
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 100 – Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
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 şi
contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a Consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de
câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de administraţie, prin
care se angajează fondurile unităţii;
m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de
administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 101. – (1) Pe baza bugetului aprobat, directorul şi Consiliul de administraţie actualizează programul
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor
categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
(2) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(3) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii Consiliului de
administraţie.
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Secțiunea 3. Compartimentul administrativ
Art. 102. – (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde
personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului adjunct a unităţii de învăţământ.
Art. 103. – Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi
gospodărire a unităţii de învăţământ;
c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a școlii.
e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi
prezentarea actelor corespunzătoare compartimentului financiar;
g) evidenţa consumului de materiale;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi
securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de
administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 104 – (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către Comisia de inventariere,
numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se
supun aprobării Consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu,
în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
Art. 105 – (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către
Consiliul de administraţie.
(2) Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii pot fi
închiriate în baza hotărârii Consiliului de administrație.
Secțiunea 4. Biblioteca școlară
Art. 106 – (1)Biblioteca școlară cuprinde biblioteca în limba română și biblioteca în limba engleză.
(2) Aceasta se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale.
(3) Biblioteca şcolară se subordonează directorului.
(4) În unitatea de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca școlară.
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CAPITOLUL X. ELEVII
Secțiunea 1. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației la Liceul Tehnologic
,,General Magheru”
Art. 107 – Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii.
Art. 108 – (1) Dobândirea calităţii de elev se obţine prin înscrierea în unitatea de învăţământ.
(2) Înscrierea se aprobă de către Consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii școlare, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor,
tutorilor sau susținătorilor legali.
(3) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională.
(4)Dobândirea calitații de elev al Liceului Tehnologic ”General Magheru înseamnă asumarea
responsabilitaților ce decurg din Regulamentul de organizare şi funcţionare a școlii şi Regulamentul intern.
Art. 109 – (1) Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal, respectiv în anul I de studiu din
învăţământul profesional şi postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale.
(2) Opţiunea pentru Liceul Tehnologic ”General Magheru” înseamnă implicit adoptarea unui comportament
civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
a)
respectul manifestat constant faţă de colegi, față de profesori şi față de personalul auxiliar al şcolii.
b)
evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
c)
rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele
şcolare (dar cu medierea dirigintelui sau a direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie întrun cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele
sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
d)
evitarea distrugerii bunurilor şcolii, a celor personale sau ale colegilor.
e)
responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor
probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
f)
adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc
incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi la tăinuirea adevărului.
g)
o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala
noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la
catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
Art. 110 – Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de
admitere în clasa respectivă.
Art. 111 – (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile
existente în programul unităţii de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de unitatea de
învăţământ.
Art. 112 - (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează
în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal
profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului lor.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de
medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat
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medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberată de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.
Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de
sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte
al clasei, avizate de directorul unităţii.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii
elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
Art. 113. – Elevii retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de
învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art. 114. – Elevii aflaţi în situaţii speciale -cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane în
îngrijire şi altele asemenea -sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.
Secțiunea 2. Statutul beneficiarilor primari ai educației
Art. 115. – Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de
învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și
competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți,
respectiv tutori sau susținători legali.
Art. 116 – (1) Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile
conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al
elevilor.
(3) Nici o activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea a
elevilor.
(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor
primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu
excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
(5) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de
învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a
celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii
obiectivelor educaționale stabilite.
(6) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime
opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de
învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile
comunității locale/partenerilor economici.
Art. 117. – (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele
evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui,
tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ,
reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din
unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.
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(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma
reevaluării.
(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în
urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne
neschimbată; în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel
puțin de un punct, contestația este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul
trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de
învățământ.
(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la
clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, profesori de specialitate din alte unități de
învățământ.
Art. 118. – (1) Conducerea unității de învățământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor
primari, baza materială și sportivă pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Elevii pot fi cazați în internat și pot mânca la cantina școlară, fiind obligați să respecte Regulamentul
internatului și Regulamentul cantinei școlare.
Art. 119 – (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită.
Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în
condițiile prevăzute de lege.
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat
pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani
de liceu”, bursa profesională.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul
burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către Consiliul de
administrație ale unității de învățământ, în funcție de fondurile repartizate, de rezultatele elevilor și conform
legislației în vigoare.
(6) Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatorii economici, ori cu alte
persoane juridice sau fizice.
(7) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unității de învățământ de stat, în
condițiile legii.
Art. 120 – Liceul Tehnologic ,,General Magheru” este obligat să asigure elevilor servicii complementare
cum ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere,
consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate.
Art. 121 – (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu
performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională
sau în activități culturale și sportive.
(2) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și
internațional, ale elevilor.
(3) Statul susține elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale.
Art. 122 – (1) Elevii din unitatea de învățământ beneficiază de asistență medicală în cabinetul medical și de
asistență stomatologică.
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației
naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor.
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Art. 123 – (1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal, beneficiază pe tot parcursul anului
calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, auto și feroviar.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de
protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport
menționate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic.
(3) Ministerului Educației Naționale, prin unitatea de învățământ, decontează elevilor care nu pot fi
școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în
conformitate cu prevederile legale.
(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în gazdă
cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.
Art. 124 – Elevii unității de învățământ au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense,
pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică
exemplară.
Art. 125 - (1) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi
ca elevii din învățământul de masă.
(2) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie
defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.
(3) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări
profesionale corespunzătoare.
(4) Elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitatea de învățământ beneficiază de asistență
socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a
copilului, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă.
Art. 126 – (1) Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau
nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de
asistență medicală.
(2) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac în conformitate cu
prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educației Naționale.
Art. 127 – (1) Elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unității de învățământ, în cluburi, în palate ale copiilor,
în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Art. 128 – (1) Elevilor din Liceul Tehnologic ,,General Magheru” le este garantată, conform legii, libertatea
de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și
funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și
care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a
proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în unitatea de
învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea Consiliului de administrație. În acest caz,
aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale
organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu
privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.
(4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ contravine
principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul unității de învățământ poate
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propune Consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii
consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.
Art. 129 – (1) În unitatea de învățământ, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare
proprii, este garantată, conform legii.
(2) În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea
publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile Regulamentului Intern și
ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ, directorul propune Consiliului de
administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda
temporar sau le poate interzice definitiv.
Secțiunea 3. Obligațiile elevilor de la Liceul Tehnologic ,,General Magheru”
Art. 130 – (1) Elevii au obligația de a frecventa cursurile, respectând orarul școlii și de a fi punctuali la orele
de curs;
(2) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea
notelor, precum și părinților, spre informare şi să se legitimeze cu el de câte ori sunt solicitaţi;
(3) Elevii au obligația de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și
însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;
(4) Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă sunt obligați să se prezinte la
cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ;
(5) Relațiile dintre elevi în general, dintre fete și băieți în special, trebuie să se bazeze pe respect reciproc, să
se folosească un limbaj civilizat și adecvat vârstei, să nu se recurgă la gesturi intime indecente;
(6) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în cantină,
internat, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare;
(7) Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită
pentru a nu provoca distrugeri;
(8) La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile și să le păstreze în
ghiozdane sau în buzunare pe tot parcursul orei. Profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În
cazul utilizării telefoanelor mobile indiferent de scop sau de modalitatea de uz (când sună sau când
vibrează), fără acordul profesorului de la ora respectivă, cadrele didactice nu vor confisca telefoanele, însă
elevii vor fi sancționați conform prezentului regulament;
(9) Elevii au obligația să aibă o ținută vestimentară decentă și îngrijită care să-i individualizeze ca vârstă, sex
și categorie socială de elev și să respecte cu strictețe regulile de igienă. Nu se admit extravaganțele
vestimentare : îmbrăcăminte indecentă (decoltee exagerate, purtarea de maieuri, purtarea de bustiere la fete,
fuste foarte scurte, purtarea de pantaloni exagerat mulați pe corp, pantaloni scurți, cercei/piercing la băieți,
gablonțuri și bijuterii exagerate), machiaj ostentativ, păr lung la băieți, barbă sau cioc, vopsirea părului în
culori stridente, unghii vopsite în culori stridente;
(10) Elevii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport (tricou, trening,
pantofi de sport).
(11) Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună
la sfârșitul anului școlar.
(12) Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, agentul de pază, profesorii de serviciu sau pe primul angajat al
şcolii pe care îl găseşte despre:
a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune etc.);
b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia de a produce
evenimente nedorite;
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c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere.
(12) Elevii cazați în internat trebuie șă respecte Regulamentul Internatului și Regulamentul cantinei școlare.;
Art. 131 – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de
învățământ, cât și în afara ei.
(2) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și
individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:
a) Regulamentul Intern;
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ,,General Magheru”;
c)regulile de circulație;
d)normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
e)normele de protecție civilă;
f)normele de protecție a mediului.
Secțiunea 4. Interdicții ale elevilor Liceului Tehnologic ,,General Magheru”
Art. 132. – Este interzis elevilor :
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliu educațional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de
învățământ, cărți din biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);
c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la
independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
d) să aducă în clasă sau în școală persoane străine, să fie așteptați de alte persoane (cu excepția membrilor
familiei) în școală sau în curtea școlii;
e) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau
care afectează participarea la programul școlar;
f) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
g) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia,
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice și să participe la jocuri de noroc;
h) să fumeze în spațiul școlar;
i) să consume băuturi răcoritoare şi alimente în sălile de curs și să introducă în sălile de curs băuturi în
pahare de plastic.
j) să frecventeze baruri, terase, restaurante în timpul programului școlar.
k) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme, cuțite, corpuri
contondente sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și
sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și
psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;
l) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de
la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor doar cu acordul cadrului
didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiveducativ;
n) să înregistreze activitatea didactică prin intermediul oricărui dispozitiv electronic (telefoane mobile,
gadget-uri, reportofoane); prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul
cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiveducativ;
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o) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de
învățământ;
p) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;
r) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de
personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
s) să denigreze în orice mod imaginea școlii;
t) să deranjeze orele de curs, activitatea de instruire practică sau activitățile extracurriculare la care participă;
u) este interzis accesul pe terenul de sport al şcolii neînsoţiţi de către un profesor;
v) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în spațiul școlar și în afara lui;
w) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor (excepție făcând pauza mare când se pot
deplasa la magazinele din vecinătatea școlii) sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de
serviciu sau profesorului diriginte;
x)să se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului școlii, balustradelor din incinta
școlii, etc.
y) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului
unității de învățământ.
Secțiunea 5.Recompense și sancțiuni pentru elevii Liceului Tehnologic ,,General Magheru”
Art. 133. – Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a)
evidențiere în fața colegilor clasei;
b)
evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului profesoral;
c)
comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru
care elevul este evidențiat;
d)
burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență;
e)
alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de la agenți
economici sau de la sponsori;
f)
premii, diplome, medalii;
g)
recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din
străinătate;
h)
premiul de onoare al unității de învățământ.
Art. 134 – Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile
de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar,
în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației Naționale.
Art. 135 – (1) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea
desfășurată și/sau rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea a profesorului diriginte, a
consiliului clasei sau a directorului școlii.
(3) Diplomele se pot acorda:
a)
pentru rezultate deosebite la învățătură sau pe discipline/module de studiu, la propunerea Consiliului
profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc
diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau
calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
b)
pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii,
pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.
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(4) Elevii din învățământul liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă:
a)
au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 8,00; pentru
următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;
b)
s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
c)
au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate
la nivel local, județean, național sau internațional;
d)
s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
e)
au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.
Art. 136 – Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale elevilor la nivel local,
național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea Consiliului reprezentativ al părinților, a
agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.
Art.137. – (1) Recompensele elevilor din Liceul Tehnologic ”General Magheru sunt cele prevăzute în
Statutul Elevului.
(2) Faţă de acestea, recompensele specifice Liceului Tehnologic ”General Magheru sunt:
1.
Premiul şefului de promoţie- se acordă elevului care a obţinut cea mai mare medie generală pe 4
ani de şcoală, (calculată 9-12) şi a obţinut media 10 la purtare în toţi aceşti ani.
2.
Premiul elevul anului- se acordă elevului care are media cea mai mare la sfârşitul anului şcolar.
3.
Distincţia “Elev de onoare al şcolii” – se acordă elevilor care au obţinut premii la olimpiade,
concursuri şi competiţii şcolare naţionale şi internaţionale.
4.
Diploma de participare la activităţile extraşcolare şi extracurriculare- se acordă tuturor elevilor
care participă la activităţile extrașcolare și extracuriculare şi au rol de organizator sau participant.
5.
Diploma de merit- se acordă elevilor care au frecvenţă de 100% la ore, elevilor care au realizat în
şcoală sau în afara şcolii o faptă morală excepţională.
6.
Premii
• premiul I, la sfârşitul anului şcolar, la propunerea dirigintelui;
• premiul II, la sfârşitul anului şcolar, la propunerea dirigintelui;
• premiul III, la sfârşitul anului şcolar, la propunerea dirigintelui;
• menţiuni, la sfârşitul anului şcolar, la propunerea dirigintelui.
Art. 138. – (1) Elevii, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
Regulamentul Intern și ROFUIS, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ
sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de
învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund
conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a bursei ,,Bani de liceu”, a
bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
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(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în
orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu
Art. 139. – (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare,
ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea acestuia, care să
urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, sau de către
directorul unităţii de învăţământ.
Art. 140. – (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu
menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă Consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele
susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al
Consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat Consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la
sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului
legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu
confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 141. – (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
Consiliului clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ.
Art. 142. – (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează
într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la propunerea
Consiliului clasei.
Art. 143. – (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează
elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în
raportul Consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la propunerea
Consiliului clasei.
Art. 144. – (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost
înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi
an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;
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Art. 145 – (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ
şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal,
pentru abateri grave, prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau
apreciate ca atare de către Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de
studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă,
anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, în catalogul clasei,
în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la propunerea
Consiliului clasei.
Art. 146. – (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea de învăţământ se aplică elevilor din ciclul
superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
Consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la propunerea
Consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, în catalogul clasei,
în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Art. 147 – (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă
de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri
deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se stabileşte şi durata pentru
care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului
Educaţiei Naţionale propunerea motivată a Consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni,
împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de
elevul propus spre sancţionare.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, în catalogul clasei şi
în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Art.148 – Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs - Pentru toţi elevii din învăţământul
preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte
un punct.
Art. 149 – (1) În cadrul Liceului Tehnologic ,,General Magheru”, sancțiunile aplicate elevilor școlii, în
situații deosebite, sunt:

Nr.
crt.

1.

ABATERI

Jigniri și agresivitate în limbaj și în

Pentru elevii din
învățământul
obligatoriu
•

Mustrare scrisă

Pentru elevii din ciclul
superior

•

Preaviz de
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2.

3.

4.

5.

6.

comportament față de colegi și față
de personalul unității de învățământ
sau lezarea în orice mod a imaginii
publice a acestora;
Provocarea și/sau instigarea la acte
de violență

•

Nota 4 la purtare
•

•
•

Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte

•

Preaviz de
exmatriculare
Nota 4 la purtare
Exmatriculare
Nota 4 la purtare

Participarea la acte de violență de
orice natură și vătămări corporale în
spațiul școlar
Introducerea și/sau utilizarea în
perimetrul unității de învățământ a
oricăror tipuri de arme, corpuri
contondente sau de produse
pirotehnice cum ar fi muniție,
petarde, pocnitori, etc., precum și
sprayuri lacrimogene, paralizante sau
altele asemenea care, prin acțiunea
lor, pot afecta integritatea fizică și
psihică elevilor și a personalului
unității de învățământ
Deținerea și/sau comercializarea sau
consumarea în perimetrul unității de
învățământ a drogurilor, substanțelor
etnobotanice, băuturilor alcoolice,
participarea la jocuri de noroc

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•
•

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•

Exmatriculare
Scăderea notei la
purtare la 4

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•

Exmatriculare
Scăderea notei la
purtare la 4

Fumatul în spațiul școlar

•

Observație
individuală (pentru
prima oară)
Se aplică prevederile
Legii nr. 15/2016
privind modificarea
și completarea Legii
nr. 349/2002
Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 3 puncte

•
•

Observație individuală
Se aplică prevederile
Legii nr. 15/2016
privind modificarea și
completarea Legii nr.
349/2002

•
•

Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 3 puncte
Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 2 puncte

•

7.

Frecventarea barurilor, localurilor în
timpul programului de școală

•
•

8.

Utilizarea telefoanelor mobile, a
căștilor în timpul orelor de curs, al
examenelor și al concursurilor,
refuzul depunerii acestora pe catedră
sau într-un loc stabilit de profesorul
clasei;
Utilizarea telefoanelor mobile,
utilizarea aparatelor audio, camerelor
digitale, camere video, laptop,

•
•

Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 2 puncte

•
•

•
•

Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte

•

9.

exmatriculare
Nota 4 la purtare

•

Preaviz de
exmatriculare
Scăderea notei la
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10.

11.

12.

smartphone, tablete cu scopul de a
înregistra
sau filma neautorizat
Postarea de materiale și discuții pe
medii de comunicare on-line ce aduc
prejudicii de imagine personalului
școlii și imaginii școlii în comunitate
Realizarea, posedarea și/sau
difuzarea de materiale care au un
caracter obscen sau pornografic
Furtul din avutul şcolii sau din
proprietatea individuală (bani,
obiecte)

purtare cu 4 puncte

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•

Exmatriculare
Scăderea notei la
purtare la 4

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•

Preaviz de
exmatriculare
Nota 4 la purtare
Preaviz de
exmatriculare
Nota 4 la purtare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte
Plata pagubelor
produse
În cazul în care nu
este identificat autorul
deteriorării bunurilor,
aceasta este achitată
de întregul grup de
elevi.

•
•

Deteriorarea bunurilor din
patrimoniul unității de învățământ
(materiale didactice și mijloace de
învățământ, cărți din biblioteca
școlii, mobilier școlar, mobilier
sanitar, spații de învățământ etc.).

•
•

14.

Organizarea și participarea la acțiuni
de
protest,
care
afectează
desfășurarea activității de învățământ
sau care afectează participarea la
programul
școlar,
îngrădind
drepturile la educație ale celorlalți
elevi.

•
•

15.

Aducerea și difuzarea în unitatea de
învățământ a materialelor care, prin
conținutul
lor,
atentează
la
independența,
suveranitatea
și
integritatea națională a țării, care
cultivă violența și intoleranța
Sustragerea și /sau distrugerea
documentele școlare (cataloage,
carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliu
educațional)

•
•

•
•

13.

16.

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte
Plata pagubelor
produse
În cazul în care nu
este identificat
autorul deteriorării
bunurilor, aceasta
este achitată de
întregul grup de
elevi.
Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mustrare scrisă
Scăderea notei la
purtare cu 4 puncte

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

Mustrare scrisă
Nota 4 la purtare

•
•

Exmatriculare
Scăderea notei la
purtare la 4

(2) Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.
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(3) Discuţia cazului se va face în Consiliul profesorilor clasei și dacă este cazul, în Comisia de violență.
(4) În toate cazurile de abateri ale elevilor, profesorul diriginte și eventual conducerea școlii, va discuta cu
părinţii elevului.
(5) Aplicarea sancţiunilor se va face astfel :
a) Pentru abaterile prevăzute în ROFUIP 5079/2016 se vor aplica sancţiunile din regulament.
b) Pentru nerespectarea îndatoririlor şi interdicţiilor prevăzute în prezentul regulament sancţiunile vor fi
aplicate de către Consiliul Profesoral la propunerea dirigintelui care va consulta Consiliul clasei și Comisia
de violență.
Art.150. – (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate
cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte
toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În
caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea
notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Art. 151. – Anularea sancţiunii:
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă
elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă
de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind
scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a
aplicat sancţiunea.
Art. 152. – (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se adresează, de către elev sau, după caz,
de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de
învăţământ, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de
învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de
contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei
Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.
Art. 153. – (1) Încetarea exercitării calităţii de elev se face la absolvirea formei de învăţământ la care a fost
înscris/admis elevul.
(2) Calitatea de elev încetează în momentul exmatriculării fără drept de reînscriere sau în cazul retragerii la
cerere a elevului. În acest caz cererea trebuie semnată de părinţi sau susţinătorul legal, în prezenţa
dirigintelui.
Secțiunea 6. Transferul elevilor
Art. 154 – (1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la
altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate
cu prevederile Art. 148-160 din ROFUIP/2016 cu modificările și completările ulterioare.
(2) Elevii de liceu se pot transfera la cerere, de la o unitate şcolara la alta în următoarele situaţii:
a) De la Liceul Tehnologic ”General Magheru– la o altă unitate şcolară din motive medicale, apropiere de
domiciliu sau alte motive întemeiate. În acest caz transferul se face cu avizul consultativ al Consiliului de
administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea Consiliului de administrație al unității la
care se face transferul;
55

b) De la o altă unitate şcolară la Liceul Tehnologic ”General Magheru”, din motive de apropiere de
domiciliu, motive medicale sau alte motive întemeiate.
- dacă transferul are loc în cadrul aceluiași profil şi aceleași specializări, cu aprobarea Consiliului de
Administrație pe baza acordului celor 2 directori în limita nr. maxim de elevi / clasă;
- daca transferul are loc cu schimbare de filieră, profil şi/sau specializarea cu aprobarea Consiliului de
administrație, pe baza acordului celor 2 directori în limita nr. maxim elevi/clasa ; în acest caz elevul este
obligat să susțină examene de diferenţe stabilite de Comisia pentru curriculum, iar transferul este condiționat
de promovarea acestor examene.

CAPITOLUL XI. PARTE ERII EDUCAȚIO ALI
Secțiunea 1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art. 155 – (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai
Liceului Tehnologic ,,General Magheru”.
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de
învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ,
pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală.
Art. 156 – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
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(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să informaţii referitoare numai la situaţia
propriului copil.
Art. 157 – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ
în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct
al unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de comitetul de părinţi;
f) însoțește elevul cu CES.
Art. 158. – 1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului
în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat,
profesorul/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are dreptul de a solicita ca la
discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea
conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ,
printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la
nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a
media şi rezolva starea conflictuală.
Secțiunea 2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
ART. 159 – (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până
la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului
obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei
ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de
către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau
susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui
climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal
va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul
unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
Art. 160 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor şi a personalului
unităţii de învăţământ.
Art. 161 – (1) Respectarea ROFUIP 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Liceului tehnologic ,,General Magheru” este obligatorie
pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor.
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(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 161 alin. (6), art. 162 şi art. 163 atrage răspunderea persoanelor vinovate
conform dreptului comun.
Secțiunea 3. Adunarea generală a părinților
Art. 162. – (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a
echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării
elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia
concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal al elevului respectiv.
ART. 163 – (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către
preşedintele Comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor
clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor din
grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz contrar se
convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de
numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.
Secțiunea 4. Comitetul de părinți
Art. 164. – (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează
Comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a
părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi
2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le
comunică profesorului diriginte.
(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali,
în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art. 165 – Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu
majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul
grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea
siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi
unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea
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de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu
personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreținerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea
există.
Art. 166 – Preşedintele Comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii de
învăţământ şi alte foruri, organisme și organizații.
Art. 167 – (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu
personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea Comitetului de părinţi nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută
Comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinţi, tutori
sau susţinători legali.
(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea fondurilor.
Secțiunea 5. Consiliul reprezentativ al părinților
Art. 168 – (1) La nivelul Liceului Tehnologic ,,General Magheru” funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor
de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este
reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din unitatea de
învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii,
donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile
unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat.
Art. 169 – (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesulverbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după
caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art. 171 – Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii,
inclusiv din oferta naţională;
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b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ
din comunitatea locală;
c) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a
violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan
local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de
ocrotire;
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare
socială a absolvenţilor;
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a
absolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate şi
în cantine;
Art. 170 – (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceul Tehnologic ,,General Magheru” poate face
demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în
contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate,
care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea
generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional
şi naţional.
Secțiunea 6. Contractul educațional
Art. 171. – (1) Liceul Tehnologic ,,General Magheru” încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în
momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul
regulament.
Art. 172 – (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de
învăţământ.
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(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional
acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
Art. 173 – (1) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susţinător legal, altul pentru Liceul Tehnologic ,,General Magheru” şi îşi produce efectele de la data
semnării.
(2) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul
educaţional.
(3) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul
educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul
încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII TRA ZITORII ŞI FI ALE
Art. 174. – Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
examenelor/evaluărilor naţionale.
Art. 175. – În Liceul Tehnologic ,,General Magheru” se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este
interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitatea de învățământ.
Art. 176. – Anexele fac parte din prezentul regulament.

A EXE
A EXA 1
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A EXA 2
Procedură de intervenţie și sancționare în situaţii de violenţă
la nivelul Liceului Tehnologic “General Magheru” Râmnicu-Vâlcea
Constatarea faptei de un cadru didactic şi aducerea la cunoştinţa profesorului de
serviciu
↓
Este înştiinţat profesorul diriginte/directorul → anchetarea cazului
↓
Se stabileşte gravitatea faptei (formă uşoară sau formă gravă de violenţă)
În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare
1. Dacă sancţiunea nu e prevăzută în
ROFUIS
↓
Este sesizată comisia de violență şi

2. Dacă sancţiunea este prevăzută în
ROFUIS
↓
Se convoacă Consiliul Profesorilor Clasei
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conducerea şcolii (dacă este cazul)
(se analizează cazul, se propune şi se
↓
stabileşte o sancţiune)
Se realizează o anchetă detaliată
↓
↓
Se sancţionează elevul
Este luată o decizie privind aplicarea sau
↓
nu a unei sancțiuni
Dirigintele aplică sanţiunea
↓ Da
↓
Se convoacă Consiliul Profesorilor Clasei
Informează părinţii
(se analizează cazul, se propune şi se
↓
stabileşte o sancţiune)
Recomandă măsuri de asistență pentru
↓
victimă și agresor
Se stabilesc măsuri de asistență pentru
↓
victimă/agresor
Dirigintele monitorizează intervențiile,
↓
colaborând cu părinţii şi consilierul şcolar
Consilierul școlar realizeaza investigarea
↓
psihopedagogică a elevilor implicați
Consilierul scolar realizeaza investigarea
psihopedagogică a elevilor implicați
În cazul unei forme grave de violenţă şcolară
Agentul de pază/ profesorii de serviciu/Dirigintele→ anunţă conducerea şcolii
↓
Sesizează Autoritățile competente
(ISJ,Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)
↓
Sesizează părinţii/tutorii legali
↓
Înştiinţează comisia de violenţă
Comisia de violenţă → realizează o anchetă detaliată
→ propune o sancţiune
→ convoacă Consiliul Profesorilor Clasei
↓
Se stabileşte sancţiunea
Dirigintele→Aplică sancţiunea conform ROI
↓
Cazurile grave se discută în Consiliul profesoral
şi se ia o decizie finală privind tipul de sancţiune
↓
Consilierul şcolar→realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor
Dirigintele şi consilierul şcolar→colaborează cu familia elevului
→ monitorizează cazul
Liceul Tehnologic ,,General Magheru” are în vedere următorul Nomenclator al
actelor de violență în școală, propus în anul 2011 de Institutul de Știință ale Educației:
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Categorie
1. Atac
la
persoană

Tip

Gravitate

1. Violarea secretului corespondenţei (telefon mobil, calculator etc.)

Forme

2. Discriminare şi instigare la discriminare

ușoare de

3.Ironie, poreclire

violență

4. Tachinare, intimidare
5. Insulte, înjurături
6. Ameninţări repetate, şantaj
7. Înşelăciune
8. Instigare la violenţă
9. Violenţe fizice uşoare (lovire), aruncarea cu obiecte (fără urmări
grave)
10. Atingere nedorită
11. Refuzul de a îndeplini sarcini, indisciplina la ore
12. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare
13. Lipsirea de libertate a persoanei
14. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor,
perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală)
15. Pălmuire, îmbrâncire, trântire, imobilizare
16. Lovire, bătaie, încăierare, lupte de grup
17. Aruncarea cu obiecte - cu consecințe grave

Acte
grave de
violenţă

18. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă)
19. Violenţă fizică cu arme albe
20. Violenţă fizică cu arme de foc
13. Omor sau tentativă de omor
2. Atentat
la

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii

Forme

2. Alarmă falsă

ușoare de

securitatea

violență

unităţii

3. Incendiere şi tentativă de incendiere

şcolare

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar

grave de

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar

violenţă

3. Atentat 1. Însuşirea bunului găsit
la bunuri

2. Deposedarea de obiecte personale

Acte

Forme
ușoare de
violență

3. Furt şi tentativă de furt, tâlhărie

Acte
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4. Alte

4. Distrugerea bunurilor unor persoane

grave de

5. Distrugerea bunurilor şcolii

violenţă

1. Consum de alcool

fapte de

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise

violenţă

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise

grave de

4. Automutilare

violenţă

sau
atentate la

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

securitate

6. Suicid sau tentativă de suicid

Acte

în spaţiul
scolar

A EXA 3
LICEUL TEH OLOGIC „GE ERAL MAGHERU”
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
240011 - B-dul Calea lui Traian nr. 43
Tel/Fax: 0040/ 350 / 401627/401628/ Fax: 0040/250/735651
E_mail: generalmagheru@yahoo.com Site : www.generalmagheru.ro
Avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ 5079/2016 modificat și completat prin OMEN 3027/08.01.2018, ale Legii nr
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se incheie prezentul

CO TRACT EDUCATIO AL
I Parti semnatare
1. Unitatea de invatamant LICEUL TEH OLOGIC ”GE ERAL MAGHERU” RM.-VÂLCEA, cu sediul in str. Calea lui
Traian, nr 43, reprezentata prin director, prof. SESCIOREA U MARIA.
2. Beneficiarul indirect, domnul/doamna________________________________________parinte/reprezentant legal al elevului,
cu domiciliul in _______________________________________________________________________________________
3. Beneficiarul direct al educatiei ______________________________________________________________________,elev.
II Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin implicarea si
responsabilizarea partilor in educatia elevilor.
III Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevazute in Regulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si in Regulamentul intern al scolii.
IV. Părtile au cel putin urmatoarele obligaţii:
1. Unitatea de invatamânt se obliga:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie
civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
limita prevederilor legale în vigoare;
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d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în
vigoare;
e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le
transmite elevilor şi un comportament responsabil;
f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională
specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,
integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii
legali ai acestora;
h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa
intimă, privată şi familială a acestuia;
i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau
colegii.
j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea
oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.
k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi
integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi
activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
2. Beneficiarul indirect- parintele/reprezentantul legal al elevului se obliga:
a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului,
până la finalizarea studiilor;
b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta
documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării
de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate
de elev;
e) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de
învăţământ.
3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de
programele şcolare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat cu frecvenţă;
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
e) de a respecta regulamentul intern (RI)și regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii școlare (ROFUIS), regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă (NTSM), de prevenire şi de stingere a incendiilor (PSI), normele de
protecţie a mediului;
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu
educaţional;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la
biblioteca şcolii şi CDI, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ);
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează
participarea la programul şcolar;
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar
fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor,
pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
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m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.
V. Durata contractului: prezentul acord se incheie, pe durata unui ciclu de scolarizare.
VI Alte clauze:
1. Orice neintelegere dintre parti se poate solutiona pe cale amiabila, in cadrul Consiliului clasei, al Consiliului profesoral al
unitatii de invatamant.
2. Partile semnatare inteleg ca nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbari de atitudine ale celorlalte parti.
3. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere din cadrul unitatii de invatamant,
raspund disciplinar pentru incalcarea obligatiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractul individual de munca,
Regulamentrul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru incalcarea normelor de comportare
care dauneaza interesului si prestigiului institutiei.
4. Nerespectarea de catre elev a prezentului contract atrage dupa sine punerea abaterilor savarsite de catre acesta, in discutia
Consiliului clasei si a Consiliului profesoral, urmata de aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute in Regulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
5. Prezentul accord inceteza de drept in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care parintele semnatar decade din drepturile parintesti, urmand a se incheia un nou contract cu celalalt parinte
al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
b) in cazul transferului elevului la alta unitate de invatamant;
c) in situatia incetarii activitatii unitatii de invatamant;
d) in alte cazuri prevazute de lege.
Sanctiuni prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar:
1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati
in functie de gravitatea acestora.
2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele:
a) observatie individuala;
b) mustrare in fata clasei si/sau in fata Consiliului clasei/Consiliului profesoral;
c) mustrare scrisa;
d) retragerea temporara sau definitive a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinara la o alta clasa paralela, din aceiasi scoala;
g) mutarea disciplinara la o alta unitate de invatamnat, cu acceptul conducerii unitatii primitoare.
3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, parintilor/reprezentantului legal.
4) Sanctiunile de la punctele b,c,d,e,f,g sunt insotite de scaderea notei la purtare.
Incheiat astazi, ________________ , in 2 exemplare, in original, pentru fiecare parte.

Unitatea scolara,
Director,
SESCIOREA U MARIA
LS. ....................................

Diriginte,
................. .........

Beneficiarul indirect (parinte, tutore etc.),
Beneficiarul direct (elev)
......................................................
.........................................................

.................................

.............................

67

