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DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară este elaborat în concordanţă cu: prevederile 
Constituţiei României, ale Legii Învăţământului nr.1/2011 cu modificări şi completări ulterioare, ale 
Codului de Etică elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, ale Statutului Personalului Didactic 
(prezent in Legea 1/2011 la Titlul IV), ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor 
şcolare aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016și completările cu ordinul 3027/2018), Statutului 
Elevuluiaprobat prin OMENCS nr. 4741/10.08.2016, Legii nr.272/ 2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi ale Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 

Art. 2. Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse 
în articolele nr 2 şi 4 din Legea Învăţământului, după cum urmează: "Idealul educaţional al şcolii 
româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi angajare pe piaţa muncii, pentru 
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială‖.  

Art. 3.Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate 
principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 
deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:  
a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor 
şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  
b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;  
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi 
universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  
e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului;  
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi arespectului 
pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.  

Art.4.Principiile  care  guverneazăactivitateaCOLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI sunt: 
 principiul echităţii -în baza căruia accesul la învăţare se realizează fărădiscriminare; 
 principiul calităţii -în baza căruia activităţile de învăţământ se raporteazălastandarde de 

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 
 principiul relevanţei -în baza căruia educaţia răspunde nevoilor dedezvoltarepersonală şi 

social-economice; 
 principiul eficienţei -în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultateeducaţionalemaxime, 

prin gestionarea resurselor existente; 
 principiul descentralizării -în baza căruia deciziile principale se iau de cătrepersoanele/ 

structurile implicate direct în proces; 
 principiul răspunderii publice -în baza căruia unităţile şi instituţiile deînvăţământrăspund 

public de performanţele lor; 
 principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şidialoguluiintercultural; 
 principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilorculturaleale 

poporului român; 
 principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimareaidentităţii lor etnice,culturale, lingvistice 
şi religioase; 
 principiul asigurării egalităţii de şanse; 
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 principiul transparenţei -concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şiarezultatelor, 
prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 
 principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi 

doctrine politice; 
 principiul incluziunii sociale; 
 principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 
 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 
 principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şiprinpracticarea 

activităţilor sportive; 
 principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult 

recunoscut; 
 principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 
 principiul respectării dreptului la opinie al elevuluica beneficiar directalsistemului de 

învăţământ. 
Art. 5. În concordanţă cu prevederile de mai sus ne propunem ca viziune şi misiune 

următoarele:  
 misiunea noastră:Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iaşi, cu resursele existente, într-un ritm 

propriu, cu sprijinul specialiştilor din ţară şi din străinătate, urmăreşte recuperarea, educarea şi 
formarea de abilităţi compensatorii, pentru elevii cu disabilităţi fizice, asigurându-le astfel 
aceleaşi şanse de integrare socio-profesională ca şi elevilor din clasele de învăţământ public 
pregătiţi în unitate. 

 
 viziunea noastră:O şcoală ce creează posibilităţi fără precedent pentru ca elevii noştri să 

facă primul lor pas sigur spre viitor folosind mijloace personalizate de investigare şi rezolvare 
de probleme. 

 

 deviza şcolii: “Excelenţăîn recuperare, integrare, profesionalizare”. 
 

Art. 6.Oferta educaţională cuprinde toate formele de învăţământ: 
 învăţământ primar; 
 învăţământ gimnazial; 
 învăţământ liceal; 
 învăţământ postliceal; 

Art. 7.Şcoala oferă instruire teoretică şi practică: 
 pentru invăţământul special: în domeniile Economic, Turism şi alimentaţie şi Industrie 

textilă şi pielărie, Estetica şi igiena corpului omenesc; 
 pentru invăţământul public: în domeniile Economic, Estetica şi igiena corpului omenesc, 

Turism şi alimentaţie şi Industrie textilă şi pielărie 
Art. 8. Prezentul regulament a fost elaborat de un colectiv de lucru,supus spre dezbatere în 

Consiliul profesoral la care au participat cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 
Comitetul de Părinţi,Consiliul Elevilor şi aprobat de către Consiliul de administraţie. Documentul 
conţine reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar―, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi 
pe pagina web a MEN (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).  

Art. 9. Regulamentul şcolii noastre va putea fi consultat şi pe pagina web 
www.colegiultehnicionholban.ro şi va fi prezentat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, iar 
elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.  

Art. 10. Regulamentul este aplicabil tuturor persoanelor din COLEGIUL TEHNIC ―ION 
HOLBAN‖ IAŞIresponsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile ―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, elevilor şi părinţilor/tutorilor legali ai acestora.  

http://www.colegiultehnicionholban.ro/
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Art. 11. Regulamentul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, 
comunitatea locală şi diferitele categorii de personal reprezentate în cadrul unităţii de învăţământ şi 
responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită menite să 
contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, 
prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.  

Art. 12. Respectarea prevederilor prezentului regulament reprezintă o garanţie a creşterii 
calităţii şi a prestigiului învăţământului preuniversitar în COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIscop 
pentru care ne propunem următoarele obiective:  
a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului 
acestui regulament;  
b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi a funcţiilor personalului din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a 
persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;  
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;  
d) identificarea şi reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional 
preuniversitar;  
e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;  
f) facilitarea promovării unor valori şi a unor principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, 
inserabile şi în spaţiul social;  
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.  

Art. 13. COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI este organizat 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, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a 
personalului din unitate.‖ 

Art. 14. Orice persoană din COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIresponsabilă cu instruirea 
şi educaţia, are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile 
prezentului regulament care functioneaza ca un contract.Nerespectarea regulamentului de organizare 
și funcționare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor 
legale. 

Art. 15. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a 
elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la avizier şi, 
după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ. Învăţătorii/ Profesorii pentru învăţământul primar/ Profesorii 
diriginţi au obligaţia de a prezenta anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, 
la începutul anului şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi 
elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile 
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

Art. 16. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit 
anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. 
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 
depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au 
avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare (conform art. 2 
OMENCS nr. 5079/2016 şi 3027/2018). 
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CAPITOLUL I – ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  ŞCOLARE 
 

Art. 17. Întreaga activitate instructiv – educativă din şcoală se organizează şi se desfăşoară 
conform obiectivelor prioritare, concretizate în planul operaţional anual de coordonare a activităţii şi în 
programele semestriale. 

Art. 18. La sfârsitul semestrului I şi după încheierea anului şcolar, Consiliul profesoral 
analizează modul în care s-a desfăşurat activitatea în perioada precedentă şi stabileste măsurile 
practice menite să determine îmbunătăţirea muncii în etapa următoare. Analiza activităţii pe întregul an 
şcolar se face între 15 septembrie – 15 octombrie, odată cu prezentarea planului managerial pentru 
noul an şcolar. 

Art. 19. La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului profesoral se dau recomandări 
pentru elaborarea de către şefii de catedră, comisii şi compartimente funcţionale a fişei postului atât 
pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. Fişa postului cuprinde 
sarcini generale şi specifice pentru tot personalul şcolii, fiind semnată de director, directori adjuncţi şi 
de titularul postului. Eventualele adăugări sau modificări ale sarcinilor prevăzute în fişa postului se pot 
face de directorul şcolii, cu aprobarea Consiliului de administraţie şi a liderului sindical. Fixarea 
sarcinilor din fişa postului se va face cu consultarea persoanelor direct implicate. 

 
I.1 Constituirea claselor 

Art. 20. Clasele se constituie la începutul primului an de studiu după criterii legaleşi în funcţie 
de filiera, profilul, de limbile străine studiate de elevi şi opţiunile făcute de aceştia. 

Art. 21. Numărul de elevi pe clase  este reglementat prin Legea Educaţiei Naţionale, art.63. 
 

I.2 Programul şcolar. Orarul şcolii 
Art. 22. Activitatea şcolară începe în fiecare zi la ora 800 şi se desfăşoară în două schimburi, 

între orele 800 – 1900. Programul de Terapie educaţională complexă şi integrată pentru clasele I - IV 
este 1200 – 1600, iar la celelalte clase este 1300 – 1700. 

Art. 23. Orarul şcolii se întocmeşte de o comisie numită de director, se discută în Consiliul de 
administraţie şi se aprobă de director.  

Art. 24. Durata orei de curs este de 50 de minute, iar pauza durează 10 minute. După a treia 
oră de curs a schimbului de dimineaţă, în intervalul orar 1050 – 1110, există o pauză de 20 de minute. 

Art. 25. Activităţile de învăţământ organizate în afara clasei şi a şcolii (pregătirea suplimentară 
a elevilor, cercurile, activităţile cultural-artistice şi sportive, etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, 
cu excepţia celor incluse în planul de învăţământ şi în norma didactică de predare. 

Art. 26. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice alt fel de activităţi, cu excepţia 
elevilor participanţi la olimpiadele şcolare, faza judeţeană şi naţională, 2 zile, respectiv o săptămână. 
 

I.3 Circuitul informaţional în cadrul şcolii va avea următorul traseu: 
Art. 27.  

a) - la sosire: secretariat – director – compartimente funcţionale. Secretariatul, prin persoana 
responsabilă cu primirea comunicărilor va consemna într-un registru special orice comunicare primita 
de la ISJ, Primărie şi alte foruri şi instituţii. 

- la ieşire: structura organizaţională – secretariat – director – secretariat ; fiecare document va 
avea un număr consemnat în registrul special de ieşiri. 
 (b) Procesul decizional  la nivelul unităţii va fi realizat de către director după o consultare prealabilă cu 
directorii adjuncţi/consiliul de administraţie, după caz. 
(c) Fiecare şef de compartiment are obligaţia de a monitoriza activitatea din structura organizaţională 
de care răspunde şi de a face informări periodice (în funcţie de nevoi şi cerinţe) pe care le va înainta 
directorului. 
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(d) Comunicarea cu părinţii vizează satisfacerea cerinţelor şi asigurarea unui climat optim educaţiei 
curriculare şi extracurriculare precum şi respectarea regulamentului intern şi a ROFUIP. Se realizează 
prin: 
1. Diriginţi: 
- cu ocazia sedinţelor cu părinţii care se desfăşoară cel putin o dată pe semestru, după un grafic 
stabilit şi adus la cunoştinţa părinţilor şi consilierului educativ; 
- întâlnirile semestriale cu ocazia desfăşurării şedinţei Consiliului clasei; 
- informări în scris, prin poştă, cu privire la situaţia şcolară şi comportamentală a elevilor; 
- ora de consultaţii cu părinţii stabilită de către diriginte şi adusă la cunoştinţa părinţilor. 
2. Directorul/directori adjuncţi:  
- audienţe conform unui program stabilit şi afişat. 
3. Cadre didactice  
- în situaţii speciale: evenimente, concursuri, serbări, celebrări etc. 
4. Preşedintele comitetului reprezentativ al părinţilor: 
- în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie; 
- în cadrul şedinţelor Comisiei pentru asigurarea şi evaluarea calităţii. 
(e) Comunicarea cu elevii vizează satisfacerea cerinţelor şi asigurarea unui climat optim educaţiei 
curriculare şi extracurriculare precum şi respectarea regulamentului intern şi a ROFUIP. Se realizează 
prin: 
- responsabilul clasei, care asigură comunicarea cu dirigintele şi profesorii clasei; 
- consiliul elevilor – comunicarea elev – elevi,  elev – profesori,  elev – conducere; 
- reprezentantul elevilor în cadrul Comisiei pentru asigurarea şi evaluarea calităţii. 
(f) Comunicarea cu agenţii economici: 
- prin intermediul acordurilor de parteneriat pentru desfăşurarea pregătirii practice; 
- prin intermediul Comitetelor sectoriale pentru stabilirea calificărilor, reînnoirea acestora si stabilirea 
cerintelor şi nevoilor pieţei în scopul satisfacerii cerinţelor acestora. 
 

I.4 Măsuri pentru siguranţa civilă a colegiului  
Art. 28. 

a. Asigurarea ordinii şi pazei în exteriorul unităţii se realizează cu sprijinul SECŢIEI VI de Poliţie şi  a 
firmei VISPA SECURITY SRL. 
b. Accesul în incinta Colegiului: 
       - Accesul elevilor se face pe poarta pietonală şi numai după legitimarea pe baza ecusonului sau a 
carnetului de note, se interzice staţionarea în grupuri în faţa porţii; 

-  Pe toată durata orelor de curs (8-19), poarta este închisă. Se interzice cu desăvârşire ieşirea 
elevilor din instituţie în timpul orelor de curs, fără bilet de voie din partea dirigintelui sau a altui 
reprezentant al instituţiei; 

- Accesul auto este permis numai în următoarele situaţii: autovehiculele personalului angajat, 
părinţi, însoţitori ai elevilor cu dizabilităţi greu deplasabili, pe baza Permisului de acces auto. 

- Autovehiculele care nu se regăsesc în tabelele aprobate sau nu au permis acces auto, vor fi 
consemnate în Caietul de evidenţă a autovehiculelor şi legitimarea şoferului. 
c. În timpul programului şcolar este interzis elevilor să părăsească incinta şcolii.   

- La orele de kinetoterapie şi educaţie fizică, personalul didactic de predare va prelua elevii din sala de 
clasă. 

- Evidenţa elevilor întârziaţi se ţine într-un registru special. Repetarea întârzierilor duce la scăderea 
notei la purtare şi la sancţiuni regulamentare. 

- Actele de indisciplină ale elevilor sunt consemnate în ―Registrul de incidente‖ şi sunt înregistrate de 
supravegherea video; 

d.  Pentru situaţii deosebite şi bine justificate, elevii pot părăsi incinta şcolii, pe baza unui bilet de 
învoire aprobat de conducerea şcolii şi solicitat de părinţi/tutori legali  sau, după caz, de medicul 
şcolar.  
e. Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incinta şcolii este permis în următoarele cazuri:  
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- la solicitarea învăţătorilor/profesorilor/conducerii unităţii de învăţămînt;  
- la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii;  
- pentru rezolvarea unor probleme cu personalul secretariatului, cabinetului medical sau cu cadrele 
didactice;  
- la diferite activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul şcolii, la care sunt invitaţi să participe;  
- pentru sprijinirea deplasării copiilor cu CES.  
- în cazul unor situaţii speciale: consultaţii cu dirigintele clasei, audienţe la conducerea şcolii şi altele.  
f. Părinţii/tutorii legali nu au acces în unitatea de învăţămînt decât în pauze, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră. Profesorul de serviciu sau elevul de serviciu il va însoţi pe părinte în incinta şcolii şi o va 
anunţa pe persoana cu care părintele solicită întâlnirea.  
g. Accesul altor persoane (cu excepţia reprezentanţilor ISJ Iaşi, Primăriei, Consiliului Judeţean, 
Prefecturii, MEN) este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe 
baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator a acestora. Ecusoanele pentru vizitatori se 
eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, 
înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii. Profesorul de 
serviciu sau elevul de serviciu il va însoţi pe vizitator în incinta şcolii şi va anunţa persoana cu care 
vizitatorul solicită întâlnirea. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să-l poarte la vedere, în 
perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să-l restituie la punctul de control, în momentul părăsirii 
unităţii.  

Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la 
accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din 
şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite. Nerespectarea acestor 
prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de 
către organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 

Fumatul este interzis în incinta unităţii.  
h. Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al persoanelor turbulente, 
precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea activităţii şcolare.  
i. Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, al celor care posedă arme sau obiecte 
contondente, substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, 
publicaţii şi însemne care au caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 
alcoolice.  

Art. 29. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine 
unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul pentru evidenţă ce se 
păstrează permanent la punctul de control, date referitoare la vizitatori: numele, prenumele, seria şi 
numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de 
învăţământ.  

Art. 30. Personalul de pază şi personalul didactic au obligaţia să supravegheze comportarea 
vizitatorilor şi să verifice sălile în care acestia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte 
care prin conţinutul lor pot provoca evenimente nedorite.  

Art. 31. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de 
către personalul abilitat care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra 
incendiilor şi siguranţa imobilului.  

Art. 32. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind 
direct răspunzator pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi a valorilor încredinţate, precum 
şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ. 
 

CAPITOLUL II -  CONDUCEREA ŞCOLII 
II. 1Consiliul de Administraţie 
Art. 33.Consiliul de administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile 

curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a şcolii, de activitate cu comunitatea locală, 
politică salarială, financiară, de personal, administrativ, etc.  
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Art. 34.Consiliul de administraţie este alcătuit din 9 membrii, conform art. 96, alin. 2 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a ordinului nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 
Dintre aceşia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al Primarului/ Consiliului Local, un reprezentant 
al preşedintelui CJ/ Consiliuluijudeţean, un reprezentant al părinţilor şi 2 
reprezentanţiaioperatoriloreconomiciparteneri. Directorul este membru de drept aconsiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă şi este 
preşedintele CA. La şedinţele consiliului de administraţie participă liderul sindical şi, de regulă, un 
reprezentant al elevilor, cu statut de observatori. 

Art. 35. Atribuţiile Consiliul de administraţie sunt cele menţionate în Metodologia - cadru 
aprobată prin OMEN nr 4619/2014 şi Ordinul MECS nr. 4621/2015 - modificarea si completarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de 
invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MEN nr. 4619/2014. 

Art. 36. Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. 
Art. 37. Activitatea Consiliului de Administraţie este reglementată de regulamentul propriu de 

funcţionare. Secretarul este un cadru didactic desemnat de Consiliul Profesoral şi nu este membru al 
CA. 

Art. 38. La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, 
președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are 
statut de observator. 

 
II. 2 Directorul 
Art. 39.  

a. Numirea cadrelor de conducere (director, directori adjuncţi) ale şcolii se face conform Legii 
învăţământului şi Statutul personalului didactic; Funcţia de director/ directori adjuncţiîn unităţile de 
învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice 
titulare, membre ale corpului naţional de experţi în managementeducaţional.  
b.Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia privind 
învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, 
Directorul şcolii este direct subordonat Inspectorului Şcolar General al judeţului Iaşi şi are 
responsabilităţile prevăzute în fişa postului, elaborată de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi; 
c.Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, 
directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ- 
teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului 
județean, pentru unitățile de învățământ special. Directorul încheie contract de management 
educațional cu inspectorul școlar general. 
d. Directorul şcolii elaborează fişa postului directorului adjunct, care îi este direct subordonat; 
e.Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral; 
f.Directorul reprezintă juridic şcoala în relaţiile cu alţi parteneri. 

Art. 40.Directorul realizează funcţiile de coordonare a activităţii din şcoală, de conducere 
executive, de ordonator de credite, funcției de angajator şi are drept de control asupra întregului 
personal salariat al şcolii. 

Art. 41.În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are atribuţiile prevăzute în 
ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 şi 3027/2018 

Art. 42.Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţămant, conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente de evidenţă. 

Directorul poate elabora alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii de 
învăţământ preuniversitar. Acestea pot fi:  
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a) Decizii, ca instrument de exercitare a managementului cu caracter obligatoriu, normativ care 
are urmări imediate asupra activităţii personalului din subordine, a elvilor şi părinţilor;  

b) Proceduri, ca documente prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse, succesiv şi 
obligatoriu de către personalul instituţiei, cu privire la o anumită activitate;  

c) Note de serviciu,ca documente emise de către director şi înregistrat în Registrul de intrări - 
ieşiri, care stabileşte pentru un membru al personalului îndeplinirea unei sarcini, în afara celor 
prevăzute în fişa postului şi a anexelor acesteia. 

Art. 43. 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/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 

Art. 44. Îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate de director revin Inspectorul Şcolar 
General sau inspectorilor de la ISJ Iaşi ori MEN, împuterniciţi cu delegaţie în acest scop. 

Art. 45. 
 Directorii adjuncţi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspund în faţa 

acestuia, precum şi a Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administraţie şi a organelor de control, 
pentru activitatea proprie, conform fişei postului; 
 Drepturile şi obligaţiile directorilor adjuncţi ai Colegiul Tehnic „Ion Holban‖ Iaşi sunt cele 

prevăzute în Legea 128/1997, Legea 1/2011, în actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei 
Nationale, în dispoziţiile date de ISJ Iaşi, de prezentul ROF, fişa postului şi în deciziile şi notele de 
serviciu ale directorului şcolii; 
 Directorii adjuncţi îşi desfăşoară activitatea în baza art. 24-26 ale ROFUIP din 19.09.2016 cu 

modificarile aduse de Anexa la Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018(art.25,alin 2),fiindu-le delegate prin fişa postului atribuţii 
în plan instructiv-educativ şi în plan administrative; 
 Elaborează instrumente interne de îndrumare şi control, Răspund de desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ din şcoală; 
 Urmăresc calitatea procesului instructiv-educativ din şcoală; 
 Coordonează activitatea educativă şi extracurriculară; 
  Au dreptul de semnătură, cu excepţia dreptului de a semna documente contabile şi acte de 

studii, răspunzând de exercitarea acestui drept; 
  În absenţa directorului asigură conducerea curentă a şcolii, răspunzând de deciziile luate, care 

vor fi aduse la cunoştinţa directorului cu promptitudine la întoarcerea acestuia. 

 
 

CAPITOLUL III - PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 
NEDIDACTIC 

Art. 46. În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, 
didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.Selecţia personalului 
didactic, a celui didactic auxiliar si a celui nedidactic din unitatile de învăţământ se face conform 
normelor specifice fiecarei categorii de personal. 

Art. 47. 
 Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de 
învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin incheierea contractului individual de muncă cu 
unitateade învăţământ, prin reprezentantul sau legal; 
  Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din unitate sunt cele 
reglementate de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. (Legea 
învăţământului nr. 1/2011 art.232 şi art 40,46,47-50 din ROFUIP 31/08/2016, precum şi de Fişa 
individuală a postului elaborată de M.E.N. şi în RI 2019-2020; 
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 Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din CTIH se face 
conform normelor specifice fiecarei categorii de personal.  

a) Selecția personalului didactic şi a celui nedidactic din unitatea de învățământ se face prin 
concurs/examen, conform normelor specifice şi a listei posturilor disponibile.  

b) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de 
învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 
muncă cu CTIH .  

c) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant directorul CTIH emite o decizie de 
constituire a Comisiei de concurs care se va se ocupa de organizarea şi desfăşurarea 
concursului. 
Art. 48. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decent şi un 
comportamentresponsabil. 

Art. 49. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de 
natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privatăşi familială a acestuia sau 
alecelorlalţi salariati din unitate. 

Art. 50. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 
corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

Art. 51. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 
copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare(activităţipractice 
desfăşurate în şcoală /agenţi economici)şi extracurriculare/extraşcolare. 

Art. 52. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, 
instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 
socialăşi protecţia copilului în legatură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în 
legatură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizicăşi psihică. 

Art. 53. La nivelul fiecarei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 
compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte 
compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 54. 
a) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile. 
b) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 

începutul anului şcolar. 
c) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
d) Conducerea unităţii de învăţămant va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
e) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
Art. 55. 

 Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de 
funcţii şi prin proiectul de încadrare al unităţii de învăţământ; 
 Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 
consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau 
alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ. 

 
III. 1 Activitatea didactică 
Art. 56.(1) Conform Codului muncii, durata timpului de muncă al personalului didactic de 

predare sau de instruire practică echivalează cu o normă didactică de 40 ore pe săptămână, adică de 
170 ore, în medie, pe lună. 

(2) Norma didactică este alcătuită din: 
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a) activitatea de proiectare didactică şi pregătire a lecţiilor;  
b) activitatea de predare sau de instruire practică; 
c) activitatea de perfecţionare; 
d) activităţile complementare (celei de învăţare); 
e) activitatea de profesor de serviciu. 

Art.57.Activitatea de proiectare didactică şi pregătire a lecţiilor constă în: 
 tudierea programelor, a manualelor şi a altor materiale, întocmirea planificărilor; 
 întocmirea proiectului didactic pentru fiecare lecţie şi fiecare unitate de învăţare, în cazul 
profesorilor fără definitivat, respectiv întocmirea proiectului didactic doar pentru unităţile de învăţare, în 
cazul profesorilor cu definitivat; 
 intrarea în clasă la timp, în ţinută adecvată, cu catalogul şi proiectul didactic; 
 dacă profesorul nu se poate prezenta la anumite ore, atunci, de regulă, el va solicita în scris 
suplinirea sa de către un alt profesor de aceeaşi specialitate, obligat să respecte planificarea 
calendaristică; 
 predarea la timp a situaţiilor statistice întocmite la sfârşit de semestru/an şcolar;  
 predarea la timp a proceselor verbale întocmite în urma examenelor de corigenţă. 

Art.58. Activitatea de predare sau de instruire practică se concretizează în: 
 efectuarea în totalitate şi de calitate a orelor la clasă; 
 utilizarea eficientă a timpului rezervat lecţiei; 
 parcurgerea ritmică şi integrală a materiei prevăzute în programă; 
 atingerea obiectivelor, formarea abilităţilor şi a competenţelor precizate de programă; 
 susţinerea la timp a tezelor şi a corigenţelor; 
 supravegherea continuă şi responsabilă a elevilor în timpul stagiilor de pregătire practică, la agenţii 

economici; 
 notarea ritmică şi numai pe criteriul pregătirii şi competenţei elevului;  
 încheierea situaţiei şcolare conform reglementărilor în vigoare; 
 neînlesnirea accesului elevilor la catalog; 
 obligativitatea participării la testarea psihologică organizată de şcoală la începutulfiecărui an şcolar 

şi obţinerea avizului psihologic „apt pentru acivitatea didactică‖. 
Art.59. Activitatea de perfecţionare presupune: 

a) perfecţionarea obligatorie, organizată odată la 5 ani; 
b) participarea la activităţile cercurilor pedagogice; 
c) participarea la Consiliile profesorale /de administraţie; 
d) participarea la activitatea catedrei/comisiei metodice prin: 

e1) susţinerea de lecţii deschise; 
e2) realizarea de interasistenţe în cadrul catedrei sau la clasa la care cadrul didactic este diriginte;   
e3) prezentarea de lucrări, referate, materiale informative; 
e4) analiza manualelor, programelor, a unor lucrări, a unor teme din materia de predat, a unor 

metode de predare-învăţare şi evaluare; 
e5) confecţionarea de materiale didactice, modernizarea laboratoarelor şi cabinetelor. 

Art. 60. Personalul din învăţământul preuniversitar care are în norma didactică ore de instruire 
practică: 
 răspunde de la începutul şi până la sfârşitul programului de instruire practică de problemele de 
protecţia muncii şi de P.S.I.; 
  pentru toate cazurile deosebite ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii elevilor; 
 nu părăseşte atelierul lăsând elevii încredinţaţi nesupravegheaţi; 
 se străduieşte să folosească la maximum timpul de lucru pentru asigurarea unei instruiri 
practice normale a elevilor; 
 realizează instruirea practică a elevilor în conformitate cu programele şcolare, SPP, efectuând 
pe parcursul anilor şcolari întreaga gamă de operaţii specifice calificării profesionale; 
 coordonează activitatea practică a elevilor la diferite societăţi, răspunde de protecţia muncii la 
elevi, de pregătirea în meserie a elevilor, de încheierea convenţiilor de practică între şcoală şi 
societatea respectivă. 
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Art. 61. Activităţile complementare celei de învăţare sunt: 
a) pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare; 
b) pregătirea elevilor pentru concursuri, olimpiade, bacalaureat, examenul de absolvire, examenul de 

certificare a competenţelor profesionale; 
c) atragerea elevilor la cercurile pe obiecte; 
d) organizarea unor acţiuni instructiv-educative cu clasa, precum: vizite, excursii, întâlniri cu 

personalităţi, serbări, aniversări etc. 
e) colaborarea cu familiile elevilor. 

Art. 62.Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și 
instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un 
certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației Naționale și 
Ministerul Sănătății. 
 

III. 2 Consiliul profesoral 
Art. 63. Totalitatea cadrelor didactice din Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşi constituie Consiliul 

profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 
a) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
b) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de 
învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele 
Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are 
norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat că are norma de 
bază se consideră abatere disciplinară. 
c) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al 
membrilor. 
d) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, 
precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 
e) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza 
votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale 
ședințelor consiliului profesoral. 
f) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 
reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale 
și ai partenerilor sociali. 
g) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să 
semneze procesul-verbal de ședință. 
h) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează 
paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului 
paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ. 
i) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un 
dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 
memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se 
păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de 
învățământ. 

Art. 64. Consiliul profesoral are atribuţii stabilite de ROFUIPconform OMENCS nr. 
5079/31.08.2016şi 3027/2018; 

Art. 65.Documentele consiliului profesoral sunt: 
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale. 
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III.3 Catedre/comisii metodice şi comisii interne 

Art. 66. În cadrul COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI funcţionează următoarele: 
CATEDRE/COMISII METODICE: 

1. Catedra de limba şi literatura română  
2. Comisie metodică de limbi moderne  
3.Catedra de matematică  
4. Comisie metodică de Ştiinţe  
5. Comisie metodică de socio-umane  
6. Comisie metodică de kinetoterapie şi educaţie fizică şi sport  
7. Catedra profesori - educatori şi învăţători educatori  
8. Catedra tehnică 
9. Comisie metodică a profesorilor psihopedagogi  
10. Comisie metodică a profesorilor de psihopedagogie specială  
11. Catedra învăţătorilor 
Art. 67. În cadrul COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI funcţionează următoarelecategorii 

de comisii: 
1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

Art. 68.Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică; 
d) Comisia de securitate şi sănatate în muncăşi pentru situaţii de urgenţă; 
e) Comisia pentru controlul managerial intern; 
f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităţii; 
g) Comisiei pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire. 

Art. 69.Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar 
comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de 
comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

Art. 70. În cadrul COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIîşi desfăşoară activitatea 
următoarelecomisii cu caracter temporar 
a) Comisia ariei curriculare consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a 

diriginţilor); 
b) Comisia de etică; 
c) Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar; 
d) Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare; 
e) Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; 
f) Comisia pentru orientare şcolară şi profesională;  
g) Comisia internă de evaluare continuă; 
h) Comisia pentru programe de cooperare şi integrare europeană şi programe comunitare; 
i) Comisia pentru elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii; 
j) Comisia de elaborare a schemelor orare; 
k) Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoalǎ; 
l) Comisia de gestionare SIIIR; 
m) Comisia privind educaţia pentru viaţǎ a elevilor (adicţii şi comportament adecvat); 
n) Comisia pentru olimpiade, concursuri şcolare şi monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenele 

de sfârşit de ciclu şcolar; 
o) Comisia pentru aprovizionarea şi distribuirea manualelor şcolare;  
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p) Comisia responsabilă cu primirea, verificarea şi gestionarea actelor justificative privind naveta 
elevilor și a cadrelor didactice din unitate; 

q) Comisia pentru primirea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie elevilor claselor din 
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

Art. 71. În cadrul COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIîşi desfăşoară activitatea 
următoarelecomisii cu caracter ocazional: 
a) Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială 

„Bani de liceu―, ―Burse profesionale‖, burse şcolare, EURO 200 şi acordarea asistenţei sociale; 

b) Comisia de implementare a Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (S.N.A.C.) şi de 

management artistic, sportiv, cultural; 

c) Comisia pentru evaluarea creditelor profesionale transferabile; 

d) Comisia pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile; 

e) Comisia pentru îmbunătăţirea, completarea, monitorizarea, evaluarea PAS-ului,  PDI-ului, şi a 

Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului Intern; 

f) Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice; 

g) Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor; 

h) Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

i) Comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţii publice şi de recepţie a valorilor material; 

j) Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniu; 

k) Comisia de casare, de clasare şi de valorificare a materialelor rezultate 

Art. 72.Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei 
de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 67 alin. 
lit. b) şi f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 
nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

Art. 73.Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 
comisiei sunt reglementate prin acte normative şi sunt prezentate în anexe la prezentul regulament. 
 
III. 4 Consiliul clasei 

Art. 74.Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și 
postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel 
puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul 
postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor 
clasei respective. 

 Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, 
respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal. 

 Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, 
respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

Art. 75. 
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 

 armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților; 
 evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
 coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 
 stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare; 
 organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

Art. 76. 
Consiliul clasei are următoarele atribuții: 
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 analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
 stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de 
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 
 stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora 
în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea 
mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „suficient‖ și „insuficient‖, pentru învățământul primar; 
 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
 participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 
1/3 dintre părinții elevilor clasei; 
 propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, 
din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Art. 77 
 Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 
prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 
 Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-
verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod 
obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale. 
 Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 
consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel 
puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului 
profesoral. 
 

Art. 78 
Documentele consiliului clasei sunt: 
 tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 
 convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 
 registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 
 

III. 5Profesorul diriginte 
Art. 79 

 Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal, profesional și 
postliceal se realizează prin profesorii diriginți. 
 Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii. 
 Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 
 În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/ profesorului 
pentru învățământul primar. 

Art. 80 
 Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii 
consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 
 La numirea diriguiților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același 
diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 
 De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o 
jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respective 

Art. 81 
 Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului 
didactic învestit cu această responsabilitate. 
 Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform 
proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl 
coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de învățământ. 
 Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 
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planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu particularitățile 
educaționale ale clasei respective. 
 Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 
programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare‖; 

b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, 
educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație 
antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenței 
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. 
 Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după 
consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru 
colectivul respectiv de elevi. 
 Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care 
o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere 
șiorientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. în situația în care aceste 
activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un 
interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de 
învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și celorlalte 
cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului 
unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice. 

Art. 82 
 Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele 
realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii legali. 
 Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul 
diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației 
școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale 
acestora. 
 Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la 
fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 

Art. 83.Profesorul diriginte îndeplineşte atribuțiile prevăzute în ROFUIP; 

 
III.6Sarcinile profesorului de serviciu  

Art. 84.În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 
serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs.  

Art. 85.Serviciul se execută conform unei planificări lunare/semestriale aprobate de directorul 
şcolii şi afişată în cancelarie. Orice modificare a acestei planificări se face numai cu aprobarea scrisă a 
conducerii şcolii. 

Art. 86.Învoirea cadrului didactic de la serviciul pe şcoală se acceptă doar dacă are motive 
foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe conducerea şcolii şi responsabilul care 
întocmeşte graficul profesorilor de serviciu cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia să 
efectueze serviciul, pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să îşi găsească singur un 
înlocuitor. Neefectuarea serviciului pe şcoala constituie abatere disciplinară şi se sancţionează. 

Art. 87.Profesorul de serviciu asigură desfaşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, 
îndrumând şi controlând activitatea din şcoală, având următoarele atribuţii: 
a. să se prezinte la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului zilei respective, indiferent 
dacă are ore sau nu; 
b. să poarte ecusonul care indică activitatea specifică „profesor de serviciu‖; 
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c.profesorul de serviciu repartizat la etajul I va urmări păstrarea în siguranţă a documentelor şcolare 
(cataloage, condica de prezenţă, registrul de procese verbale etc.) 
d. să prezinte părinţilor care se interesează de situaţia copiilor lor, în lipsa dirigintelui, situaţia şcolară a 
acestora; 
e. să ia măsuri, în lipsa directorilor, de acoperire a orelor rămase fără profesor, în caz excepţional, cu 
cadre didactice aflate „în fereastră‖; 
g. verifică şi instruieşte elevii de serviciu pe şcoală; 
h. în timpul recreaţiilor asigură păstrarea ordinei şi a disciplinei pe coridoare, în sălile de clasă şi în 
curtea şcolii; 
i. informează prompt directorul şcolii, administratorul sau comisia de disciplină asupra evenimentelor 
deosebite care s-au petrecut în sectorul de care răspunde (distrugeri, deteriorări de mobilier, furturi, 
etc.) şi consemnează evenimentul într-un registru special; 
j. controlează punctualitatea intrării la ore a elevilor şi profesorilor; 
k. supraveghează elevii în vederea respectării Regulamentului General de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentului de Ordine Interioară.   

Art. 88. La terminarea programului de curs din ziua respectivă, profesorul de serviciu 
consemnează într-unregistru special: 
- dacă au fost profesori lipsă de la ore şi ce măsuri au luat; 
- cazuri de indisciplină ale elevilor. 

Art. 89. Nerespectarea acestor atribuţii atrage după sine sancţionarea celuiîn cauză conform 
Regulamentului de Ordine Interioară şi Statutului personalului didactic (diminuarea calificativului anual, 
excluderea de la premieri, etc.). 

Art. 90.Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale de curs are obligaţia de a 
aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp cât va reţine 
catalogul respectiv; profesorul are obligaţia de a asigura securitatea documentului şcolar şi restituirea 
acestuia în timp util pentru derularea orelor de curs. 

 
III.7Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Art. 91.Bibliotecarul şcolar are următoarele obligaţii: 

 organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul programului stabilit 
de directorul şcolii; 

 se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând normele elaborate de 
M.E.N.; 

 organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice; 

 pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, mape bibliografice, 
liste bibliografice) care să înlesnească orientarea rapidă în colecţiile bibliotecii; 

 organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor prin prezentări de cărţi, 
recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri, etc.; 

 îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, a enciclopediilor, a îndrumătoarelor 
şi în alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise, pentru activitatea în cercurile de elevi si pentru 
studiul individual; 

 sprijină informarea şi documentarea cadrelor didactice; 

 organizează activitatea de recondiţionare a cărţilor; 

 ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a 
activităţii zilnice; 

 întocmeşte programul de activitate semestrială a bibliotecii; 

 participă la Consiliul Profesoral, atunci când este invitat; 

 participă la cursurile de calificare profesională, seminarii, instructaje; 

 se ocupă de distribuirea manualelor şcolare. 
 
Art. 92.Compartimentul secretariat 
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(1) Compartimentul secretariat cuprinde, dupa caz, posturile de secretar-sef, secretar si informatician. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 
(3) Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau sustinatorii legali sau 
alte persoane interesate din afara unitatii, aprobat de director, in baza hotararii consiliului de 
administratie. 
Secretarul şef/secretarul îndeplineşte următoarele sarcini: 
 efectuează înscrierea elevilor, verifică actele şi completează registrul de evidenţă a acestora, 
registrele matricole, cataloagele, verifică modul în care se completează; 
 întocmeşte lucrările de secretariat privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor, 
încheierea anului şcolar şi organizarea concursurilor şi a examenelor de orice fel; 
 completează foile matricole, certificatele de absolvire şi certificatele de echivalare ale elevilor şi 
ţine evidenţa lor; 
 păstrează dosarele cu actele elevilor; 
 întocmeşte statele de plată a salariilor sau a altor drepturi băneşti ale întregului personal, pe 
baza dispoziţiilor de angajare şi salarizare, a condicii de prezenţă şi a situaţiilor primite de la 
contabilitate (contracte proprii, alocaţii copii, etc.); 
 se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, 
hotărâri, ordine, reglementări, instrucţiuni); 
 întocmeşte şi trimite, în termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare; 
 completează cu datele necesare registrul pentru prezenţa personalului didactic; 
 se îngrijeste de completarea şi păstrarea dosarelor personale şi REVISAL; 
 întocmeşte formele (dispoziţiile) de angajare, transfer, eliberare, promovare, salarizare şi 
sancţionare pentru întregul personal ce se angajează de directorul şcolii; 
 răspunde de arhiva şcolii; 

 
Art. 93.Serviciul financiar 
Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care 

sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi 
transmitereasituaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea 
instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare 

Persoanele din compartimentul financiar – patrimoniu răspund de buna organizare şi 
desfăşurarea activităţii financiare şi de patrimoniu a şcolii, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 
Administratorul financiar şef are următoarele obligaţii: 
 efectuează, organizează şi conduce operaţiuni contabile pentru şcoală; 
 întocmeşte formele pentru încasările şi plăţile în numerar sau prin conturi bancare pentru 

urmărirea debitorilor şi creditorilor; 
 organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, întruneşte comisia desemnată pentru 

efectuarea corectă a operaţiunii; 
 colaborează cu administratorul financiar patrimoniu, care gestionează valorile materiale şi 

îndeplineşte activităţi cu caracter financiar bine stabilite; 
 urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile tuturor 

persoanelor angajate în şcoală; 
 prezintă în faţa directorului rapoarte semestriale privind problematica sectorului financiar-

contabil; 
 verifică statele de plată, îndemnizaţiile de concedii, statele de plată ale burselor; 
 întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri; 
 îndeplineşte toate sarcinile cu caracter financiar contabile date de conducătorul unităţii sau 

stipulate expres în acte normative; 
 întocmeste avizele privind angajarea ordonanţelor şi plata cheltuielilor conform legii 500 privind 

finanţele publice. 
 
Art. 94.Cabinetul medical şcolar 
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Atribuţiile medicului şcolar sunt preventive, asigurând servicii individuale:  
a) Examinează toţi elevii din clasele prevăzute de reglementările M.S. pentru examenul de bilanţ 

al stării de sănătate (clasele I, IV, VIII, XII), în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi a 
depistării precoce a unor eventuale afecţiuni; 

b) Examinează, eliberând vize în acest scop, elevii care urmează să participe la competiţiile 
sportive şcolare; 

c) Examinează elevii care vor pleca în diverse tipuri de tabere/ mobilităţi; 
d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 

contraindicaţii medicale şi supraveghează efectuarea vaccinărilor; 
e) Eliberează scutiri medicale pentru absenţe pe motive de boală, la cursurile şcolare teoretice şi 

practice; 
f) Vizează documentele medicale la terminarea şcolii; 
g) Eliberează adeverințele medicale la terminarea şcolii; 

h) Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este 
nevoie, depistează anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.  

(2) Atribuţiile medicului şcolar sunt preventive, asigurând servicii colective:  
a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a unităţilor şcolare arondate şi aplică măsuri de 
combatere, în focarele de boli transmisibile; 
b) Depistează, izolează şi declară orice boală infecţio-contagioasă; 
c) Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioase (dezinfecţie şi 
dezinsecţie) în focarele şcolare (TBC, infecţii streptococice, BDA etc.); 
d) Controlează respectarea normelor de igienă în spaţiile de învăţământ; 
e) Iniţiază şi controlează diverse activităţi de educaţie sanitară; 
f) Urmăreşte modul de respectare al normelor de igienă a procesului instructiv – educative; 
g) Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite de reglementările M.S. de către 
personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul administrative; 
h) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, aplicând măsurile corective 
prevăzute de lege, în limita competenţelor sale, sub îndrumarea instituţiilor competente. 

(3) Atribuţiile medicului şcolar sunt curative: 
a) Acordă primul ajutor la nevoie elevilor şi personalului angajat; 
b) Acordă consultaţii curente la solicitarea elevilor; 

c) Examinează, izolează, tratează elevii bolnavi din infirmeriile şcolare. 
(4) Atribuţiile medicului şcolar vizează organizarea activităţii şi conducerea dispensarului şcolar:   

a) Solicită instituţiilor ierarhic superioare dotarea tehnico – materială şi de medicamente a 
cabinetului medical. 

 
Art. 95. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu si 

cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Administratorul de patrimoniu are următoarele sarcini: 
 se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea claselor şi a laboratoarelor şcolare cu mobilier, 
aparatură şi cu materialele necesare; 
 răspunde de gestionarea întregii baze materiale a şcolii; 
 urmăreşte respectarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia în problemele 
administrative şi gospodăreşti, la însărcinarea conducerii şcolii; 
 ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei în şcoală,  pentru efectuarea reparaţiei mobilierului 
deteriorat,  se preocupă de încălzitul şi iluminatul acesteia; 
 face parte din comisia de inventariere şi casare a bunurilor; 
 repartizează sarcini personalului de serviciu, în funcţie de spaţiu, de nevoile instituţiei şi de 
obligaţiile legate de muncă; 
 răspunde de buna conservare a produselor ―Cornul si laptele‖ şi de gestionarea lor; 
 primeşte şi eliberează materialele ce le păstrează în magazie şi ţine evidenţa lor, conform 
normelor legale; 
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 efectuează inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile stabilite de normele 
legale în vigoare. 
 Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare 
referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unitatilor de invatamant se 
realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
 Inventarierea bunurilor unitatii de invatamant se realizeaza de catre comisia de inventariere, 
numita prin decizia directorului. 
 Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de 
invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director, la propunerea 
administratorului de patrimoniu, in baza solicitarii compartimentelor functionale. 
 Bunurile aflate in proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul 
de administratie. 

 
Art. 96.Personalul de întreţinere are următoarele îndatoriri: 

 asigură curăţenia şcolii, a curţii şcolii şi a spaţiilor verzi aparţinând şcolii; 
 îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare; 
  în perioada vacanţelor realizează, împreună cu muncitorii de întreţinere lucrări de igienizare şi 

reparaţii în vederea deschiderii în bune condiţii a anului şcolar sau a semestrelor şcolare. 
 anunţă mecanicul de întreţinere atunci cand constată că sunt necesare anumite reparaţii în 

sectoarele lor;  
 anunţă profesorul de serviciu când observă anumite nereguli în comportamentul elevilor 

(altercaţii verbale sau fizice, nepăstrarea curăţeniei, deterioarea intenţionată a mobilierului etc), dar nu 
poate lua nicio măsură împotriva elevului;  
 participă la toate activităţile la care sunt solicitaţi de conducerea şcolii; în situaţia în care sunt 

solicitaţi în afara orelor de program, se vor acorda zile de recuperare sau scurtarea programului cu 
atâtea ore câte au lucrat în afara normei zilnice; aceste recuperări vor fi acordate astfel încât să nu se 
perturbe desfăşurarea activităţii normale din şcoală; 
  se subordonează administratorului unităţii de învăţământ 

 
Art. 97. Muncitorii calificaţi au următoarele sarcini: 

 îngrijesc şi răspund de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, electrice şi sanitare; 
 execută reparaţiile curente şi lucrările de întreţinere a acestora; 
  îndeplinesc funcţia de paznic/portar la solicitarea administratorului sau directorului şcolii. 

Art. 98. Portarii şi paznicii îndeplinesc sarcinile ce le revin în postul respectiv, potrivit normelor 
legale învigoare pentru asigurarea pazei şi a securităţii instituţiilor de învăţământşi interzic accesul în 
instituţie a persoanelor aflate sub influenţa bauturilor alcoolice, precum şi a celor care au intenţia 
vadită de a deranja ordinea şi liniştea publică. 

 

III.8 Recompense  
Art 99. Personalul şcoliipoate beneficia de următoarele recompense:  
(1)cadrele didactice si didactice auxiliare titualre se pot înscrie pentru acordarea gradaţiei de 

merit pentru o perioadă de 5 ani de zile cu acordul consiliului de administraţie al şcolii; gradaţia se 
acordă prin concurs specific organizat de ISJ Iaşi pe baza metodologiei specifice stabilită de MEN; 

(2)Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică 
poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, precum şi premii, potrivit legii.  

 
III.9 Răspunderea disciplinară a personalului 

Art. 100. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 
a) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
b) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CAPITOLUL IV – BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PREUNIVERSITAR 

 

IV. 1 Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 
Art. 101. Are calitatea de elev al COLEGIULUI TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI orice persoană, 

indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă la 
activităţile şcolare şi extrascolare din cadrul şcolii. 

Art. 102.Înscrierea elevilor  cu CES se face în baza deciziei comisiei de evaluare, orientare 
şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, cu respectarea prevederilor Regulamentului de 
organizare și funcționare a învățământului special și a Metodologiei privind evaluarea, 
asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor 
şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (OM 6552/11.12.2011). Învăţământul special şi 
special integrat reprezintă forme de instruire şcolară diferenţiate, adaptate şi de asistenţă 
educaţională, socială şi medicală complexă, destinate persoanelor cu CES. 

Art. 103.Înscrierea în clasa a IX -a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, 
respectiv în anul I din învăţământul postliceal, se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale 

Art. 104 
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente 
în programul COLEGIULUI TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞI. 
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecarui an şcolar de către 
unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

Art. 105 
(1) Prezenţa elevilor la fiecare ora de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemneazăîn 
catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/profesorul pentru învăţămantul primar/profesorul 
diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 
învăţătorului/ profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţa eliberată 
de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţa/certificat 
medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitarăîn care elevul a fost 
internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie 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 susţinatorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorul 
/profesorul pentru învăţămantul primar /profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare 
de către directorul unităţii. 
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintăîn termen de 7 zile de la reluarea 
activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul /profesorul pentru învăţămantul primar 
/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.  
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 
prevederilor statutului elevului. 
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Art. 106 Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 
olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale, mobilităţi ERASMUS+ organizate la nivel local, 
judeţean/interjudeţean, regional,naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 
îndrumatori/însoţitori. 

Art. 107 Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă 
la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, 
redobândind astfel calitatea de elev. 

Art. 108 Elevii aflaţi in situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au 
persoane în îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

Art. 109 Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din 
Statutul elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4.742/2016,se sancţioneazăîn conformitate cu art. 16 alin. 
(4) lit. a—f din acelaşi statut. 
 

IV.2 Activitatea educativă extraşcolară 
Art. 110. Activitatea educativă extraşcolară din COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIeste 

concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii 
organizaţionale a unităăţii de învăţămant şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi 
performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 111 
(1) Activitatea educativă extraşcolară din COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIse desfăşoarăîn 
afara orelor de curs. 
(2) Activitatea educativă extraşcolară din COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIse poate desfăşura 
fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi 
sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, 
de divertisment. 

Art. 112 
 Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în CTIH pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, 
aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de 
educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 
 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, 
împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al 
părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune CTIH. 
 Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 
regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

Art. 113 
 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, 

de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 
 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie; 
  Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.   
Art. 114 Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ 

este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 
IV.3 Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

Art. 115 Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la 
competenţele specifice ale fiecarei discipline în scopul optimizării învăţării. 

Art. 116 
 Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de 
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire; 
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 În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback 
real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţăre. 

 
Art. 117 

 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar; 
 La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvolării fizice, socioemoţionale, cognitive, a 
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale 
copilului,realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de 
către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al MEN; 
 Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de 
coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

Art. 118 
(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstăşi de particularităţile psihopedagogice 
ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecarei discipline. Acestea sunt: 

 chestionări orale; 

 teste, lucrări scrise; 

  experimente şi activităţi practice; 

  referate; 

  proiecte; 

  interviuri; 

  portofolii; 

  probe practice; 

  alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către 
MEN/ISJ, elaborate in conformitatecu legislaţia naţională. 

(2) În invăţământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar şi in cel postliceal, elevii vor avea la fiecare 
disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe 
semestru. 

Art. 119Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise 
(teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a 
Curriculumului naţional. 

 
Art. 120 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile anteprescolar, preşcolar şi clasa 
pregătitoare; 
b) calificative la clasele I—IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, 
severe, profunde sau asociate; 
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în invăţământul postliceal. 
(2) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor 
organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, 
după caz, calificativul insuficient. 
(3) Rezultatele evaluării se consemneazăîn catalog, cu cerneală albastră, sub forma: 
„Calificativul/dată‖ sau „Notă/dată‖, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care 
sunt trecute in caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec in raportul anual 
de evaluare. 

Art. 121 
(1) Calificativele/Notele acordate se comunicăîn mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în 
carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplină de studiu, 
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul 
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o ora de curs 
pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 
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(3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie 
corelat cu numărul de ore alocate fiecarui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura 
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un 
modul este de două. 
(4) Elevii aflaţi in situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notăîn plus faţă de numărul 
de calificative/note prevăzute la alin. (2), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în 
ultimele două săptămâni ale semestrului. 
(5) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare 
a acestora se stabilesc prin ordin al MEN. 
(6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată 
acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstreazăîn unitatea de 
invăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 122 
 În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se 

consemneazăîn catalog de către învăţătorul/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se 
consemneazăîn catalog de către învăţători/ profesorii pentru învăţământul primar; 
 În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile semestriale şi anuale 

pe disciplină/modul se consemneazăîn catalog de către cadrul didactic care a predat 
disciplina/modulul.Mediile la purtare se consemneazăîn catalog de profesorii diriginţi ai claselor; 
 La sfârşitul fiecarui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să 

încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile ROFUIP; 
 La sfârşitul fiecarui semestru, învăţătorul/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de 
către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ; 
 La sfârşitul fiecarui semestru învăţătorul/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecarui elev.  
Art. 123 

(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de 
prezentul regulament.   
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o 
diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.   
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei 
de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.   
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială 
se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4‖, unde „M‖ reprezintă media la evaluarea 
periodică, iar„T‖ reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se 
rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în 
favoarea elevului.   

Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un 
semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a 
fost scutit devine calificativul/media anuală. 
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog 
cu cerneală roşie.   
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). încheierea mediei unui modul care se termină pe 
parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. 
Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.   
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 
toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 
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module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.  
Art. 124 

 Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizicăşi sport. Acestor 
elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplinăîn semestrul sau în 
anul în care sunt scutiţi medical. 
 Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizicăşi sport consemneazăîn catalog, la 
rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul...‖ sau „scutit medical în anul şcolar‖, specificând 
totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la 
dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 
 Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vinăîn echipament sportiv la orele 
de educaţie fizicăşi sport, dar trebuie să aibăîncalţăminte adecvată pentru salile de sport. Absenţelela 
aceste ore se consemneazăîn catalog. 
 Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, 
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, 
de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului 
etc. 

Art. 125 
 Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc săîşi 

exercite dreptul de a participă la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată 
unităţii de învăţămant, în care precizeazăşi numele cultului solicitat. 
 Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
Art. 126. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină 

de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient‖, iar la purtare, media 
anuală6,00/calificativul „Suficient‖. 

Art. 127 
Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 

şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 
 au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele/modulele respective; 
 au fost scutiţi de frecventa de catre directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şisportive, 
interne şi internaţionale şi pregătire specializată; 
 au beneficiat de bursa de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 
 nu au un numar suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu 

au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în 
catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului 
didactic de predare. 

Art. 128 
(1) Elevii declaraţi amanaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolarăîn primele patru săptămâni de la 
revenirea la şcoală. 
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la  alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor 
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe 
semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi (2) sau a celor 
declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi 
(2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de 
consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de 
studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la 
sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţiamânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din 
clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a 
încheiat situaţia şcolară. 

Art. 129 
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(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient‖/medii anuale sub 5,00 la cel mult 
doua discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a 
situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent 
de numarul modulelor nepromovate; 
b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, 
precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult 
douămodule. 
(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 
perioadă stabilită de minister. 
(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizeazăşi o sesiune specială de examene 
de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecarui modul, obţinutăîn cadrul sesiunii 
speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

Art. 130 
Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficient‖/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline 
de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplicăşi elevilorcare 
nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţăîn sesiunea specială, 
organizatăîn conformitate cu art. 123 alin. (4); 
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient‖/media anuală mai mică de 6,00; 
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială 
prevazută la art. 123alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care 
se afla în situaţie de corigenţă; 
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de incheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 
disciplină/un modul; 
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent 
prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de 
învăţământ‖, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţămant pentru o perioadă de 3 
ani‖. 

Art. 131 
 Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 
aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasa prevăzut de 
lege, sau se pot transfera la alta unitate de învăţământ. 
 În ciclul superior al liceului şi în învăţămantul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia 
de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 
 Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul postliceal 
care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află in stare de repetenţie pentru a treia oară se 
poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

Art. 132 
 Dupăîncheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu aupromovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, 
în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 

 Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de 
ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

 Reexaminarea se desfăşoarăîn termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 
târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

 Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre 
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

Art. 133 
(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă, încetează lavârsta de 18 
ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământulobligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit 
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cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă; 
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care 
nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu 
mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au finalizat învăţământul 
secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua 
şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.. 

Art. 134 
(1) ) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din 
altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 
activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în 
România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către ISJ Iaşi, respectiv de către minister a 
studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul 
procedurii de echivalare. 
(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea; 
 (3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 
evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a 
echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă; 
(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se 
face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care 
predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, 
din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar. 
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul 
dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma 
unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.  
(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei 
privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează 
părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură. 
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la 
unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul 
către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este 
transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de 
specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, pentru recunoaşterea şi 
echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei Naţionale 
emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului. 
(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de 
la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în 
România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare 
judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din 
catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată — note, absenţe etc.  
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale 
din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare 
judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima 
clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au 
fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în 
scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare 
pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşţori promovaţi. 
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(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din 
cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de 
cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-
cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După 
promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin 
recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de 
desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de 
învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul 
persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în 
sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la 
organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi 
corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al 
Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar; 
(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din 
fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu 
promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este 
evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel 
mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele 
evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în 
termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în 
care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care 
a promovat examenele la toate disciplinele. 

Art. 135 Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, 
care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul 
în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinatorului 
legal. 

Art. 136 
 Consiliul profesoral din Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşi  validează situaţia şcolară a elevilor, 

pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iarsecretarul consiliului 
consemneazăîn procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, 
repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 
 Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunicăîn scris părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/profesorul diriginte, în cel mult 
10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. 
 Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/profesorul diriginte comunicăîn scris părinţilor, 

tutorelui sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţăşi perioada de 
încheiere a situaţiei şcolare. 
 Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinatorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare. 
 

IV.4Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ 
Art. 137 Examenele organizate de COLEGIUL TEHNIC ―ION HOLBAN‖ IAŞIsunt: 

a) examen de corigenţă; 
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţămant este condiţionată de 
promovarea unor astfel de examene; 

Art. 138 Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul 
liceal sau profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi 
evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale 
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Art. 139 Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, in perioada vacanţelor 
şcolare. 

Art. 140 La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învăţământ la alta nu se acordăreexaminare. 

Art. 141 

 Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri deprobe: scrise, orale şi practice, după caz. 
La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisăşi proba orală. 

 Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 
profesionale, este necesarăşi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a 
doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei 
de specialitate. 

 Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

 Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are 
în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe 
disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

 La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, 
după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

 Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 
elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care 
între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen 
este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din 
aceeaşi ariecurriculară. 

Art. 142 
 Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de 

minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al 
primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă contine două variante de subiecte, dintre care 
elevul tratează o singură variantă, la alegere. 
 Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 
examenul ladisciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 
schimba biletul de examen cel mult o dată. 
 Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 
fracţionare.Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă 
cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi 
rotunjindu-se înfavoarea elevului. 
 Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de 
cei doiexaminatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 
preşedintele comisiei de examen. 
 La clasele la care evaluarea cunoştintelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul 
său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei 
doi examinatori. 

Art. 143 
 Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin 
calificativul „Suficient‖/media 5,00. 
 Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 
examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient‖/media 5,00. 
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 Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 
amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplina studiată timp de un an 
şcolarconstituie media anuală a disciplinei respective şi intrăîn calculul mediei generale anuale. 
 La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la 
examenul de diferenţă care echivalează o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 
constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 144 
(1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu 
acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 
ulterioară,stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an 
şcolar. 
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări in spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 
inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi dupăînceperea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 145 
(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 
amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneazăîn catalogulde 
examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-
şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu 
mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 139alin. 
(2), când rezultatele se consemneazăîn catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemneazăîn catalogul de examen, 
de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către 
secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ. 
(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală 
acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obtinuţă de elev 
la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de 
către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

Art. 146 După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de 
reexaminare, învăţătorul/ profesorul diriginte consemnează in catalog situaţia şcolară a elevilor care au 
participat la aceste examene. 
 

IV.5Transferul elevilor 
Art. 147 Elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare 
profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, in conformitate cu prevederile prezentului 
regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face 
transferul. 

Art. 148 Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 149 
 În învăţământul primar, gimnazial, învăţământul profesional, liceal, postliceal precum şi în 

învăţământul profesional şi tehnic dual elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, 
în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime 
de elevi la grupă/formaţiune de studiu. 
 În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi 

la grupa/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul 
efectuării transferului. 

Art. 150 
(1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, 
domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea 
examenelor de diferenţă. 
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(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor 
două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul 
deadministraţie si la propunerea membrilor catedrei. 

Art. 151 
Elevii din învăţămantul liceal, din învăţămantul profesional şi din învăţămantul postliceal se pot 
transfera, păstrând forma de învăţămant, cu respectarea următoarelor condiţii: 
(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot 
transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:  
a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, 
dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se 
solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, acolo 
unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 
146alin. 4, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru 
sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior. În situaţii 
medicale excepţionale, ISJ, cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea 
condiţiei de medie;  
b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X -  XII se pot transfera, de regulă, dacă media lor 
din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;   
c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera 
numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 
admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din 
clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani pot fi transferaţi şi în cursul primului 
semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a 
municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;   
d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a   
şi a Xi-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media 
ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se 
aprobă de către consiliul de administraţie;  
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în 
învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita 
efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;   
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot 
transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi 
specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a Xl-a din învăţământul profesional 
cu durata de trei ani se pottransfera în clasa a X -a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei 
de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă;. 
g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 
frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea 
semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.  
(2) Prevederile lit. c), d), e) şi f) de la alin. 1 se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi tehnic 
dual. 

Art. 152 
 Transferurile în care se pastrează forma de învăţămantul, profilul şi/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.  
 Transferurile în care se schimbă forma de învăţămantul se efectueazăîn următoarele perioade: 

a) de la învăţămantul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a 
vacanţei de vară; 
b) de la învăţămantul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 
 Transferurile în care se păstrează forma de învăţămantul, cu schimbarea profilului şi/sau 

specializării se efectueazăîn perioada vacanţei de vară. 
 Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în urmatoarele situaţii: 
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia 
de sănatate publică; 
c) de la clasele de învăţămantul liceal la clasele de învăţămantul profesional; 
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d) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 
Art. 153 

 Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face 
propuneri de reorientare dinspre învăţămantul special/special integrat spre învăţămantul de masăşi 
invers. 
 Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilulîcauză sau de 
către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de 
reorientare se ia de către comisia de orientare şcolarăşi profesională din cadrul centrului judeţean de 
resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Art. 154.După aprobarea transferului, unitatea de învăţămantul primitoare este obligată să 
solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţămantul de la care se 
transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţămantul primitoare situaţia şcolară a celui 
transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de 
către unitatea de învăţămantul la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de 
audient. 

 
 
IV.6 DREPTURILE ELEVILOR (conform STATUTULUI ELEVULUI aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. 

nr. 4742/10.08.2016) 
Art. 155 

(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesctoate 
îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni. 
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienăşcolară, de 
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitateade învăţământ; 
Drepturi educaţionale 

Art. 156 
Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 
 au dreptul garantat la un învăţământ gratuit şi echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, 
parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător 
intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 
 dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă 
a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de 
către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării 
competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite; 
 dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la 
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi 
interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor 
economici; 
 dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 
 dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ; 
  dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din 
învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, conform legii; 
 dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 
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 dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-
dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre 
părţi; 
 dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 
 dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  
 dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 
  dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de 
trasee flexibile de învăţare; 
 dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 
biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare 
realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi 
materiale disponibile;  
 dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor celorlalţi participanţi; 
 dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore /zi; 
 dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 
 dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 
 dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un 
număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de 
cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte 
activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi; 
 dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 
extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 
 dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 
 dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să 
aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 
 dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 
vârstă şi cu cele individuale; 
 dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 
conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, 
respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o 
perioadă mai mare de 4 săptămâni; 
 dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe 
anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor 
mai eficiente metode didactice; 
 dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 
 dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 
 dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 
medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 
 dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 
învăţământ; 
 dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de 
curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 157 
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 
drepturi ca şi ceilalţi elevi. 
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 
educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 
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(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 
ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de 
învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în 
funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; 
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o 
categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 
(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a 
dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

Art. 158 
În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 141, 
elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 
a) elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să 
justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în 
termen de maximum 5 zile de la comunicare. 
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 
elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de 
învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 
c) pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 
specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care 
reevaluează lucrarea scrisă. 
d) media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma 
reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două 
cadre didactice. 
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată 
în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne 
neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de 
cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul 
trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila 
unităţii de învăţământ. 
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori 
pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi 
desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de 
specialitate din alte unităţi de învăţământ. 
Drepturi de asociere şi de exprimare 

Art. 159. 
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 
interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 
culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic numai cu aprobarea consiliului de administraţie.  
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 
personalului didactic sau administrativ; 
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui 
elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica 
materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii 
naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare 
sau discriminatorii. 
Drepturi sociale 
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Art. 160 
(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
 dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, 
naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul 
anului calendaristic; 
 dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate anterior, 
pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in 
vigoare; 
 dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul 
în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
 dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors 
pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; 
 dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al M.E.N.C.Ş.;  
 dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 
frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de 
liceu‖), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru 
toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională‖); 
 dreptul ca elevii cu C.E.S., şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv 
cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în 
alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, 
în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire 
gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 
Direcţiilor Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului; 
 dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 
autorităţile competente; 
 dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială 
(hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de 
învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; 
 dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor 
şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective; 
 dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare 
înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi 
culturale şi sportive, asigurate de către stat; 
 dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 
internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 
 dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, 
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe 
baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi 
ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 
 dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de 
operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii; 
(2) în vederea stabilirii burselor şcolare:  
a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul 
burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, 
conform legii; 
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte 
persoane juridice sau fizice, conform legii; 
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile 
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legii; 
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul 
în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de 
stat, în condiţiile legii. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor dinînvăţământul 
obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, 
al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în 
situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurileaferente frecventării 
liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile 
pentru cei care frecventează învăţământul profesional. 
Alte drepturi 

Art. 161 
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

 dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii; 
 dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 
 dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului‖, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu 

avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 
disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 
preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii,etc; 

 dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 
Recompensarea elevilor 

Art. 162 
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 
recompense: 
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea 
faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 
c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de 
agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 
d) premii, diplome, medalii; 
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 
străinătate; 
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, 
la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează 
financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice; 
(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 
medaliila propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului 
diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor; 
(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului 
profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 
merită să fie apreciate. 
(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 
următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; 
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 
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c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate 
la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare 
al unităţii de învăţământ. 
(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 
copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei 
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele 
asemenea.  

 
 
 
 
 
IV.7 ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR  

Art. 163 
Elevii au următoarele îndatoriri: 
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă 
şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 
regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa 
elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul 
şcolii. 
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 
elaborate; 
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 
activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 
siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 
acces; 
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile 
de învăţământ preuniversitar; 
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 
instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 
notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 
cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 
şcolar; 
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 
personalul unităţii de învăţământ; 
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale acestora; 
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p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament 
şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 
circulaţie; 
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de 
stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor 
sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 
medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 
personalului din unitate. 
s) în cazul în  care elevii din învăţământul special refuză să participe la programul de terapii, CIEC va 
reevalua dosarele acestora pentru reconfirmarea diagnosticului în vederea revizuirii serviciilor 
educaţionale; aceste dosare vor fi înaintate către CJRAE pentru reorientarea acestor elevi în 
învăţământul de masă. 

 
IV.8 INTERDICŢII 
Art. 164 
Elevilor le este interzis: 
 să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie; 
 să deterioreze mobilierul şi toate dotările din clase, laboratoare, sala de sport, grupurile sanitare 

precum şi din toate celelalte spaţii ale şcolii; 
 să acţioneze butonul de panică, de avertizare a incendiilor; 
 să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care 
cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 
 să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
 să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; 
 să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 
psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile 
personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de 
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 
 să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ; 
 să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 
numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 
 să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 
 să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
 să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara 

ei; 
 să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 

elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ; 
 să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 
 să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor;  
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 sǎ-şi însuşeascǎ bunurile personale ale altor elevi. Elevii care sunt victimele unui furt se vor 
adresa, în scris, Secţiei VI Poliţie; 
 sǎ foloseascǎ reţelele de socializare pentru a difuza informaţii şi/sau fotografii/filme care aduc 

prejudicii imaginii publice a elevilor, a familiei acestora sau/şi a COLEGIULUI TEHNIC ―ION HOLBAN‖; 
 să solicite prezenţa altor persoane din afara unităţii de învăţământ sau invitarea acestor 

persoane fără acordul profesorului diriginte/de serviciu şi fără înştiinţarea responsabilului cu paza; 
 
 

IV.9 SANCŢIONAREA ELEVILOR  
Art. 165 
(1) Elevii din sistemul de învăţământ care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în 
vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform 
prevederilor prezentului regulament. 
(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, 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. 
(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. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar. 
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 
 
Sancţiuni  

Art. 166 
(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 insoţită de consilierea acestuia, 
care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de 
învăţământ. 

Art. 167 
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 
primar sau 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 
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 
semestrului. 
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(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, respectiv de diminuarea calificativului, în 
învăţământul primar. 

Art. 168 
(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, respectiv de diminuarea calificativului, în 
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant. 

 
 
Art. 169 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 
document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 
primar/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. 170 
(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. 171 
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar 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;  
(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o 
altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice. 

Art. 172 
(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 prezentul act normativ sau 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. 
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(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. 173 
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate 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. 174 
(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 şi cercetării ştiinţifice, prin care se 
stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de 
învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 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 şi 
Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
 
Anularea sancţiunii 

Art. 175 
(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 la articolul 16, alin. 
(4), lit. a-e) 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. 
 
Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 176 
(1) 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.  
(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile 
de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 
 
Pagube patrimoniale 

Art. 177 
(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. 
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(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. 178 Se recomandǎ elevilor sǎ nu aducǎ în şcoalǎ obiecte de valoare sau sume mari de 
bani. Administraţia şcolii nu este responsabilǎ de pierderile suferite în incinta COLEGIULUI TEHNIC 
―ION HOLBAN‖ IAŞI. 

 Elevilor cărora li s-a scăzut nota la purtare în perioada şcolarizării li se va întocmi o 
caracterizare care va fi anexată la documentele de studii personale în care se va preciza că elevul 
este o persoană care crează probleme în viaţa socială. 
Contestarea 

Art. 179 
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev 
sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al 
unităţii de învăţământ preuniversitar, 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 şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 

IV.10 Consiliul Consultativ al Elevilor 
Art 180 Consiliul consultativ al elevilor este constituit din elevii COLEGIULUI TEHNIC ―ION 

HOLBAN‖ IAŞI, câte unul  din fiecare clasă. 
Art 181 Conducerea este realizată de preşedinte, vicepreşedinte, doi secretari şi patru membri 

permanenţi ai claselor V-XII. 
Art 182 Consiliul consultativ al elevilor îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare şi analizează 

problemele elevilor propunând măsuri privind îmbunătăţirea: 
 activităţii didactice; 
 activităţilor extracurriculare; 
 disciplinei şi frecvenţei; 
 relaţiilor elev – profesor, elev – elev; 
 relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ; 
 activităţilor din timpul liber. 

Art 183 La şedinţele Consiliului consultativ al elevilor pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, 
profesori, părinţi, personalităţi ale vieţii culturale, etc. 

Art 184 
1) Prezenţa membrilor Consiliului consultativ al elevilor la şedinţele acestuia este obligatorie. 

2) În cazul în care un membru acumulează trei absenţe nemotivate, acesta va fi exclus din Consiliul 
consultativ al elevilor. 
3) Preşedintele Consiliului consultativ al elevilor are următoarele atribuţii: 

 prezintă Consiliului rapoarte anuale ale activităţii desfăşurate; 
 propune planul de activităţi al Consiliului consultativ al elevilor; 
 urmăreşte buna desfăşurare a activităţilor şcolare; 
 participă la activităţile organizate de ISJ. 

4) Vice-preşedintele are următoarele atribuţii: 
 monitorizează activitate şcolară (frecvenţă, rezultatele şcolare ale elevilor); 
 propune programul activităţilor cultural-educative; 
 are toate atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia. 

5) Secretarii au următoarele atribuţii: 
 stabilesc orarul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului consultativ al elevilor; 
 informează membrii consiliului despre activităţile desfăşurate ale Consiliului consultativ al 

elevilor. 
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6) Membrii Consiliului au următoarele atribuţii: 
 reprezintă câte un de studiu; 
 monitorizează în decursul unui an şcolar activitatea cultural-educativă a claselor respective. 
 stabilesc caracteristicile ţinutei decente a elevilor prin discuţii în prima şedinţă în funcţie de 

regulamentul de ordine interioară al liceului. 

IV.11 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Art 185 

 În conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţiaşi promovarea drepturilor 

copilului,Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖Iaşise obligă să respecte, să promoveze şi să garanteze 

drepturile copilului stabilite prin Constituţieşi lege, în concordanţă cu prevederile 

ConvenţieiOrganizaţieiNaţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 

18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte. 

 In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatoarelesemnificatii: 

a) copil - persoana care nu a implinitvarsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de 

exercitiu, potrivit legii; 

b) reprezentant legal al copilului - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite 

drepturile si sa indeplineascaobligatiileparintesti fata de copil. 

 

Art 186 

 Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc 

copiii, întreprinse de Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşi. 

 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşise obligă să implice familia în toate deciziile, acţiunileşi 

măsurile privitoare la copil şi să sprijine formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia. 

 În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele: 

a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţieşi sănătate; 

b) opinia copilului, in funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; 

Art 187 

Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) egalitatea şanselorşi nediscriminarea; 

c) respectarea demnităţii copilului; 

d) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său 

de maturitate; 

e) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra 

copilului; 

Art 188 

În  Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşisunt garantate drepturile tuturor copiilor fără nicio 

discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de 

naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul si tipul unei 

deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau 

de alt gen ale copilului, ale parinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice alta distinctie. 

Art 189 

 În Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşi, copilul are dreptul de a primi o educaţie care să ii permită 
dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalităţii sale. 

 Înunitate sunt interzisemăsurile care pot limitaaccesul la educație al elevilor, cum ar fi, de 
exemplu, efectuarea de cătreaceștia a serviciului pe școală, interzicereaparticipării la 
cursurisausancționareaelevilor care nu poartăuniformaunității de învățământsaualteleasemenea. 

Art 190 
 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşise obligă să întreprindă măsurile necesare pentru: 

a) asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; 
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b) dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţi, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în 
familie; 

c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerinţele 
programei şcolarenaţionale; 

d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea 
reintegrării lor în sistemul national de învăţământ; 

e) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor 
servicii sociale, cum sunt: hrana, rechizite, transport si altele asemenea. 

 În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre 
cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si cel administrativ si de a fi informat asupra drepturilor 
sale, precum si asupra modalităţilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente 
degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise. 
 Copilul, personal şi, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul 
de a contesta modalităţileşi rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii Colegiului 
Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşi, in conditiile legii. 
 Cadrele didactice au obligaţia de a referi centrelor judeţene de resurse si asistenţă educaţională 
cazurile de abuz, neglijare, exploatare si orice altă formă de violenţă asupra copilului şi de a semnala 
serviciului public de asistenţă socială sau, dupa caz, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, aceste cazuri. 

Art 191 
 Nerespectarea prevederilor anterioare constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel 

de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei la 2.500 lei; 
 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii se face de către persoane anume desemnate 

dintre cele cu atribuţii de control din Ministerul Educaţiei Naţionale; 

Art 192 
La angajarea personalului de educaţie, protecţie şi îngrijire din cadrul Colegiului Tehnic ―Ion Holban‖  
Iaşi care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul, se va prezenta în mod obligatoriu şi o 
expertiză neuropsihiatrică. 
(2) Anual personalul prevăzut la alin. (1) este evaluat din punct de vedere psihologic. 
(3) Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice, precum şi rapoartele de evaluare psihologică se 
păstrează conform legii la dosarul personal al salariatului. 

 
IV.12  Interzicerea segregării şcolare. Forme de segregare şcolară 

Art 193 

 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşiîşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii in 

educaţie, în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toti copiii/ elevii, fără nicio discriminare 

generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate si/sau cerinţe educaţionale speciale, 

statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficiarilor 

primari ai educaţiei. 

 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşi promovează cu prioritate principiile şcolii incluzive, asigurând 

valorificarea diversităţii socio-etno-culturală. În cadrul Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖  Iaşi toţi elevii sunt 

respectaţişiintegraţi fără discriminare şi fără excluderi generate de originea etnică sau de limba 

maternă, dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul 

de rezidenţă sau performanţele şcolare. 

Art 194 

 Constituie segregare şcolară pe criteriul etnic, separarea fizică a  elevilor aparţinând unui grup 

etnic, in unităţile de învăţământ preuniversitar/  clase/ clădiri/ ultimele două bănci/altele, astfel îincât 

procentul elevilor aparţinând grupului etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar/ clasa/ cladire/ ultimele două banci/altele este disproporţionat în raport cu procentul pe 
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care copiii aparţinand grupului etnic respectiv îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă 

corespunzatoare unui ciclu de educaţie în respectiva unitate administrativ-teritorială. 

 Nu constituie segregare şcolară pe criteriul etnic situaţia în care se constituie clase/unităţi de 

învăţământ preuniversitar formate preponderent sau doar cu elevi aparţinand unui grup etnic, în scopul 

predarii în limba maternă a acelui grup etnic sau în sistem bilingv. 

Art 195 

(1) Constituie segregare şcolară pe criteriul dizabilităţii şi/sau al cerinţelor educaţionale speciale 

separarea fizică a  elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale în clase/ 

clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât procentul  elevilor cu dizabilităţi 

şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o clasă/ clădire/ ultimele două bănci/ altele a unei unităţi 

de învăţământ preuniversitar de masă este disproporţionat în raport cu procentul  elevilor cu dizabilităţi 

şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o altă clasă/cladire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi 

unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. 

(2) Constituirea clase cu elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o unitate de 

învăţământ preuniversitar de masă reprezintă segregare şcolară şi este interzisă. 

(3) Nu constituie segregare şcolară infiinţarea şi funcţionarea, în condiţiile legii, a unităţilor de 

învăţământ special. 

(4) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), in situaţii temeinic justificate, în conformitate cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea de clase cu elevi 

cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o unitate de învăţământ de masă nu 

reprezintă segregare şcolară. 

Art 196  Constituie segregare scolara pe criteriul statutului socio-economic al 

parintilor/familiilor separarea fizica a  elevilor care provin din familii cu acelasi nivel socio-economic 

in clase/ cladiri/ultimele doua banci/altele din invatamantul de masa, astfel incat procentul  elevilor care 

provin din familii cu acelasi nivel socio-economic dintr-o clasa/ cladire/ ultimele doua bănci/altele a 

unei unitati de invăţământ preuniversitar de masa este disproportionat in raport cu procentul  elevilor 

care provin din familii cu acelasi nivel socio-economic dintr-o alta clasa/ cladire/ultimele doua 

banci/altele din aceeasi unitate de invatamant preuniversitar de masa, de acelasi nivel. Evaluarea 

statutului socio-economic al părinţilor/familiilor  elevilor se va face in baza unuia sau a mai multor 

indicatori cuprinsi in metodologia de monitorizare a segregarii scolare pe criteriul statutului socio-

economic al parintilor/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al parintilor, nivelul veniturilor familiilor, 

altele). 

Art 197 

 Constituie segregare scolara pe criteriul performantelor scolare separarea fizica a  elevilor 

prin constituirea de clase in funcţie de performantele scolare ale  elevilor, astfel incat procentul  elevilor 

cu un anumit nivel al performantelor scolare, la constituirea unei clase, este disproportionat in raport 

cu procentul  elevilor cu acelasi nivel al performantelor scolare din alte clase, de acelasi nivel. 

 Dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de Metodologia de organizare si desfasurare a 

admiterii in invatamantul liceal de stat si repartizarea absolventilor clasei a VIII-a in licee, constituirea 

claselor de liceu se va face prin mixarea elevilor repartizati unui liceu, astfel incat sa fie evitata orice 

segregare scolara pe criteriul performantelor scolare. 

Art 198 Constituie segregare şcolară pe criteriul mediului de rezidenţă separarea fizică a 

elevilor din învăţământul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care 

provin dintr-un anumit mediu de rezidenţă este disproportionat in raport cu procentul elevilor care 

provin din acelasi mediu de rezidenţă dintr-o altă clasă, de acelaşi nivel. 

Art 199 Metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare 

scolara si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara se aproba prin ordin 

al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 

Art 200 
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 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşi are obligaţia sa monitorizeze anual fiecare forma de 

segregare scolară, in conformitate cu metodologia de monitorizare specifica fiecarui criteriu. 

 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşiare obligatia, atunci cand identifica o forma de segregare 

scolara, sa adopte si sa implementeze masurile de remediere prevazute in metodologia respectiva. 

 Colegiul Tehnic ―Ion Holban‖ Iaşi are obligaţia să raporteze inspectoratului şcolar judeţean 

situaţiile identificate, iar în cazurile în care a identificat o formă de segregare şcolară, să raporteze 

măsurile de remediere adoptate şi progresul privind implementarea acestor măsuri. 

Art 201 Raportarea eronată, cu rea-credinţă, a indicatorilor urmăriţi pentru identificarea oricarei 

forme de segregare şcolară sau raportarea eronată, cu rea-credinţă, a măsurilor de remediere 

adoptate sau a progresului privind implementarea acestor măsuri atrage răspunderea civilă sau 

penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art 202 Nerespectarea obligaţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal în procesele de 

colectare, procesare şi comunicare a acestora, prevăzute în metodologiile de monitorizare a tuturor 

formelor de segregare şcolară, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după 

caz, în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal 

 
CAPITOLUL V 

EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Art. 203 
 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale: a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  
 Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare 
generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la 
politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în 
funcţionarea acestora.  
 Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 
inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 
inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  
 În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:  
a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—evaluare;  
b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 
învăţământ.  
 Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 
excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot 
desfăşura activităţile profesionale curente.  
Art. 204  Evaluarea internă a calităţii educaţiei  
 Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele învăţării.  
 Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar.  
 În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 
 Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 

propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  
 Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  
 În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi 
tehnic.  
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 Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt 
realizate în conformitate cu prevederile legale.  
 Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare 
 Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă 
a activităţii din unitatea de învăţământ. 

Art. 205  Evaluarea externă a calităţii educaţiei  
 O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 
învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice 
a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
învăţământul Preuniversitar.  
 Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate 
cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.  
 Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.  
 Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 
prevederilor legale.  
 În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod 
distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de 
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 

 
CAPITOLUL VI – 

RELAŢIILE CU PARTENERII EDUCAŢIONALI 
Art 206  Relația cu Inspectoratul Școlar Județean 
Colegiul Tehnic „Ion Holban‖ se află în subordinea directă a InspectoratuluiȘcolar Județean 

Iaşi. Menţinerea unei relaţii permanente cu I. Ș. J. Iaşi este în sarcina direcţiunii şcolii, a 
coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, a şefilor comisiilor 
metodice şi a tuturor cadrelor didactice desemnate de liceu în acest scop. 

Art. 207 Colegiul Tehnic „Ion Holban‖ se află în relații de colaborare cu I. Ș. J. Iaşi șitoate 
instituțiile și asociațiile care contribuie la creșterea calități actului educațional, la realizarea de proiecte 
educaționale, europene, de mediu și la formarea tinerilor pentru o societate deschisă, democratică. 

Art 208 Relația cu Părinții/reprezentanţi legali 
 Între părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor şi unitatea noastră se încheiecontractul 
educaţional, în conformitate cu prevederile ROFUIP, art. 186 şi următoarele. Modelul contractului 
educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; 
 În prima ședință cu părinții clasei respective profesorul diriginte prelucrează Regulamentul de 
organizare și funcționare, pe bază de proces verbal în care părinții semnează de luare la cunoștință. 
Tot în această primă ședință părinții vor semna un proces verbal de preluare a sălii de clasă și de 
luare la cunoștință a obligației copiilor lor de a păstra mobilierul și dotarea școlii în perfectă stare. 
Procesul verbal va include în mod explicit obligația părinților de a înlocui bunurile deteriorate imediat 
ce se constată acest fapt. 
 La începutul fiecărui an şcolar, în termen de două săptămâni, diriginţii claselor auobligaţia de a 
desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor, în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase; 
 Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 
3membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă, casier, 1 membru; 
 Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte, de regulă, semestrial. Înprima 
adunare generală, după începerea anului şcolar, convocată de director, se aleg preşedintele şi cei doi 
vicepreşedinţi ai Consiliului reprezentativ al părinţilor, alcătuit din toţi preşedinţii comitetelor de părinţi 
ale claselor;; 
 Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:  
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1) Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentru 
activităţile curriculare, cât şi extracurriculare; 
2) Sprijină diriginţii în activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei. 
3) Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională. 
4) Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi a dezbaterilor pedagogice cu 
părinţii, pe probleme privind educarea elevilor. 
5) Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elev ilor din 
şcoală, care au nevoie de ocrotire. 
6) Sprijină clasa, şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. Are iniţiative şi se 
implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi în viaţa din şcoală. 
7) Atrage persoane fizice sau juridice, care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programele 
de modernizare a instrucţiei, a educaţiei şi a bazei materiale din şcoală. 
8) Sprijină şcoala în respectarea regulamentului şcolar şi semnează angajamentul tripartit (şcoală – 
elev – părinte). 
9) Alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţile curriculare, educative. 
 Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează pe 
baza unui regulament propriu. 
 Activitatea Comitetului de părinţi se consemnează într-un registru special. 

Art 209. Drepturile părinţilor/tutorilor sau susţinătorilor legali:   
 de a solicita cel mult 3 zile într-unsemestru învoirea copilului; 
 să fie informat periodic/ să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil.  

Art 210. Indatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
 Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţămantul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, 
până la finalizarea studiilor. 

 Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigurăşcolarizarea elevului, în perioada 
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsăîntre 
100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncăîn folosul comunităţii. 

 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 alunităţii de învăţămant. 

 Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele 
legal instituit are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui 
climat sănătos la nivel de clasă/grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi 

elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.  
 Părintele/tutorele legal instituit al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 
copilului/elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit va fi consemnată în caietul profesorului 
pentru învăţământ primar, profesorului diriginte cu nume, dată şi semnătură. 

 Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul unităţii de învăţămant, cauzate de elev. 

 Părintele, tutorele sau susţinatorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia săîl 
însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs săîl preia. 
Încazul în care părintele, tutorele sau susţinatorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 
împuterniceşte o altă persoană. 

 Părintele, tutorele sau susţinatorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul 
inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia 
într-o unitate de învăţământ din străinatate. 

Art. 211 

(1) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ 
preuniversitar dacă:  
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a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii 
deînvăţământ preuniversitar;  

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar;  

d) participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar.  
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administratie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 
susţinatorilor legali în unitatea de învăţământ. 

Art. 212 

 (1) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în 
care este implicat propriul copil/elev, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:  

a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;  

b) discuţie amiabilă cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte implicat;  

c) discuţie amiabilă cu directorul unității de învățământ preuniversitar;  

d) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar.  

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1) , lit.a-d, fără rezolvarea stării 
conflictuale părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul 
şcolar judeţean/ Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti.  

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul 

Educaţiei Naționale. 
Art. 213 

(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 învăţămant implicat, 
învăţătorul/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a 
solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. 
În situaţia in care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul 
legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţămant, printr-o cerere scrisă, în vederea 
rezolvarii problemei. 
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinatorul legal consideră ca starea conflictuală nu a fost 
rezolvată la nivelul unităţii de învăţămant, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului 
şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

Art. 214 Se interzice oricaror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor 
şi a personalului unităţii de învăţământ. 

Art. 215 Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru părinţii, tutorii 
sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. 

Art. 216 Se interzice oricăror persoane agresarea- fizică, psihică, verbală etc., a elevilor şi a 
personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.   

Art. 217 Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul 
 Colegiulîntreţine relaţii de parteneriat, în scop educaţional, cu autorităţile locale,agenţii 
economici, poliţia, cultele religioase şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale; 
 Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 
activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 
învăţământ; 
 Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului; 
 Reprezentanţii colegiului în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi 
nonguvernamentale sunt directorii colegiului sau profesori desemnaţi, care încheie cu aceste instituţii 
protocoale şi acorduri de parteneriat; 
 Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, 
unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în 
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vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de 
acţiune al unităţii de învăţământ; 
 Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
 În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor; 
 Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin 
comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare; 
  Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu 
unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a 
tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective; 
  Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare 
a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ; 
 Directorulplanifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, programul deaudienţe şi relaţii 
cu publicul; 
 Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri.Sesizările şi 
reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în 
consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună. 

 
Art. 218 

 Unitatea de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii 
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 
 Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea 
securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, 
asigurarea transportului la şi de la agentul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle 
elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
  Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul 
legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire 
practică individual cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ.  
 Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 

 
 
 

CAPITOLUL VI– DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Art. 219 Conducerea şcolii are sarcina de a supraveghea permanent menţinerea ordinii şi a 

disciplinei în şcoală, să exercite în mod just competenţele ce-i sunt acordate. 
Art. 220 Conducerea şcolii are obligaţia să aducă la cunoştinţa tuturor persoanelor încadrate în 

muncă din şcoală, cât şi elevilor, conţinutul prezentului Regulament de ordine interioară. 
Art. 221 Prezentul regulament intră în vigoare imediat după aprobarea lui în Consiliu profesoral 

fapt ce-i conferă un caracter obligatoriu pentru toţi elevii. Atât elevii cât şi părinţii vor lua la cunoştinţă, 
sub semnătură proprie, despre obligativitatea respectării normelor cuprinse în regulament 
(necunoaşterea conţinutului nu poate fi invocată drept scuză nici de către elev, nici de către părinte) şi 
respectiv încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE, conform ROFUIP. 

Art. 222 Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de 
câte ori este nevoie.  

Art. 223 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de Ordine 
Interioară din anul şcolar anterior; 

Art. 224 Pentru respectarea Regulamentului de ordine interioară ca şi pentru omogenitatea 
sancţiunilor se înfiinţează Comisia pentru regulament şi Registrul pentru mustrări; 

Art. 225 Regulamentul de faţă poate fi modificat protrivit reglementărilor ce vor apărea privind 
învăţământul. 
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Art. 226 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de cătreConsiliul 
deadministrație. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se 
anulează. 

Art. 227 Prevederile prezentului regulament sunt obligatoriipentru tot personalul didactic 
şinedidactic al colegiului, pentru elevi şi pentru părinţii acestora. 

Art. 228 Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoralși 
aConsiliului de administrație şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în 
care sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi. 

Art. 229  Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naţionale.   

Art. 230 În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.  

Art. 231 În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea 
telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul 
orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în 
situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special 
amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 232 Anexele 1 - 7 (Acord cadru de parteneriat pentru educaţie, Procedura privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, Atribuţiile profesorului-diriginte, Atribuţii şi obligaţii ale 
lucrătorilor pe linie de SSM, Atribuțiile profesorilor de serviciu,Atribuţiile membrilor comisiilor (cu 
caracrer permanent, temporar şi ocazional) care funcţionează la nivelul şcolii) constituie anexe ale 
prezentului regulament și au valoare de regulament intern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 
 

Având în vedere prevederile Constituţiei României ale Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat aprobat prin  O.MENCS  nr.5079/ 2016, ale O.M.E.C.T.S 5573/2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Învăţământului special şi special integrat, ale Legii 

272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordin comun nr. 1985/2016 din privind 

aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţie în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES, în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi prevederile art.13 al Regulamentului 

(UE)2016/679 în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, se încheie  prezentul contract de școlarizare: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. COLEGIUL  TEHNIC ,,ION HOLBAN”, cu sediulîn IAŞI, Str. PantelimonHalipa, nr.16, Iaşi, cod poştal 
700656,reprezentatăprin director, prof. CONSTANTINESCU  IOANA.  

3. Beneficiar direct al educaţiei ............................................................................................. preşcolar/elev. 
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4. Beneficiarul indirect, d-na/dnul...................................................................părinte/tutore/reprezentant 

legal al elevului, cu domiciliul în.................................................................................. ...... 

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

 

II. Scopul contractului 
Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor 
implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 
 
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 
Regulamentul-cadru privind organizareaşi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

 

1. COLEGIUL  TEHNIC ,,ION HOLBAN”se  obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ, terapeutic recuperator şi de 

profesionalizare pentru elevii pe care-i şcolarizează, 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învăţământ;  

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare;  

d) să asigure că toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile 

legislaţiei specifice în vigoare;  

e) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

f) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 

g) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanţă cu 

valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct;  

h) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi CJRAE Iaşi în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea 

fizică şi psihică a beneficiarului direct al educaţiei;  

i) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

beneficiarului direct al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;  

j) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau fizic 

beneficiarul direct al educaţiei;  

k) ca personalul didactic să evalueze beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu condiţioneze 

această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de avantaje;  

l) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun 

moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei, respectiv a 

personalului unităţii de învăţământ;  

m) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios; 

n) să asigure evaluarea copiilor prin elaborarea proiectului planului individualizat, de către responsabilul de caz 

servicii psihoeducaţionale (diriginte), cu consultarea SEOSP, CIEC, a părinţilor sau a reprezentantului legal, 

precum şi a copilului în funcţie de gradului său de înţelegere şi adaptat tipului de dizabilitate. Conform art. 37 

(1), rezultatele evaluării educaţionale se consemnează în fişa psihopedagogică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau 

CES; 

o) ca personalul unităţii să respecte prevederile art.13 al Regulamentului (UE)2016/679 în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

 

2. Beneficiarul direct are următoarele  obligaţii:  
a) de a respecta şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi; 

b) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 
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prevăzute de programele şcolare;  

c) de a frecventa cursurile; 

d) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar; 

e) de a suporta eventualele prejudicii aduse bazei material puse la dispoziţia lor de către şcoală; 

f) de a nu bloca căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

g) de a nu aduce personae străine sau facilita pătrunderea acestora în incinta şcolii; 

h) de a nu utiliza telefoane/dispozitive mobile în timpul programului şcolar, examene şi concursuri; 

i) de a prezenta ecusonul/carnet de elev la intrarea în spatial de învăţământ; 

j) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în 

cazul beneficiarilor direcţi din învăţământul obligatoriu;  

k) de a avea un comportament civilizat care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalţi elevi; 

l)  de a avea ţinută decentă în unitatea de învăţământ, fără stridenţe vestimentare;  

m) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, 

normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a 

mediului;  

n) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliul educaţional etc.;  

o) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de 

învăţământ, cărţi/manuale de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);  

p) 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;  

q) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, altele decât este prevăzut în Statutul elevului;  

r) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, ţigări;  

s) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri 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;  

t) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

u) 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, inclusiv pe reţelele 

de socializare; Postarea de mesaje sau filme care prejudiciază imaginea şolii (elevi, personal didactic sau 

nedidactic) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

v) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea acesteia;  

w) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de 

serviciu sau al învăţătorului /profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte. 

x) de a respecta programul de terapii obligatorii (elevii din învăţământul special) 

 

3. Beneficiarul indirect al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 

a) de a asigura frecvenţa zilnică pe durata întregului program instructiv – educativ şi terapeutic- recuperator; 

b)  de a lua măsuri pentru şcolarizarea beneficiarului direct, până la finalizarea studiilor;  

c) de a-şi asuma, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în şcoală şi în 

afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;  

d) de a se asigura dacă elevul respectă regulamentele şcolii, conduita în şcoală şi în afara ei; 

e) de a prezinta documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului direct al educaţiei în unitatea de 

învăţământ sau când este cazul, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ;  

f) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu învăţătorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului direct al educaţiei;  

g) de a răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul direct al 

educaţiei;  

h) de a respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  
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i) de a trata cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei, să nu agreseze fizic, psihicşi 

verbal personalul unităţii de învăţământ; 

j) se obligă să folosească suma primită, reprezentând drepturile pentru achiziţionarea de: rechizite 

şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale igienico-sanitare etc doar în scopurile mai sus 

menţionate, conform HG.564/04.08.2017și să asigure  rechizitele, cazarmamentul, echipamentul, materiale 

igienico-sanitare necesare propriului copil pe perioada anului școlar (în cazul elevilor din învăţământul 

special). 
k) este obligat să facă reconfirmarea diagnosticelor elevului/copilului, la instituţii medicale autorizate (în 

cazul în care există suspiciuni de schimbarea diagnosticului elevului/copilului), în vederea revizuirii serviciilor 

educaţionale; 

l) de a asigura însoţirea permanentă a benificiarului direct pe durata cursurilor şcolare de către asistentul 

personal al acestuia; 

m) de a curs solicitării conducerii şcolii, ori de câte ori este necesar, de a de lua măsuri cu  privire la conduita 

sau situaţia şcolară a elevului; 

n) de a asigura facilitator (conform Ordinului nr. 1985/1305/5805 din octombrie 2016) pentru elevii cu 

handicap grav. Pentru restul elevilor, cei care nu se încadrează în grad de handicap grav, prezenţa 

facilitatorului se impune atunci când părintele sai reprezentantul legal solicit alocaţia zilnică de hrană, în 

numerar sau când există recomandarea unui specialist în acest sens. Prezenţa în unitate a unui facilitator se face 

prin desemnare în scris a acestuia de către părinţi/reprezentanţii legali. 

o) De a preda/prelua beneficiarul direct la începutul/sfârşitul programului şcolar la / de la profesorul de la 

clasă, răspunderea pentru aceasta revenind în totalitate părintelui/reprezentantului legal/facilitatorului. 

 
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ. 
 
VI. Alte clauze: toate prevederile legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Încheiat azi, 9.09.2019  în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitateşcolară,   Beneficiar indirect,(părinte)       Beneficiar direct, (elev) 

 

 Director,                Diriginte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (conform OMENCS nr. 5079/2016, 3027/2018 şi 6134/2016) 

 

56 COLEGIUL  TEHNIC ,,ION HOLBAN” IAŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Aprobat Director,  

Prof. Ioana Constantinescu 

 

 
                                             Ediţia: a II-a, Revizia: 0, Data:08.12.2018 
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COLEGIUL TEHNIC 

“ION HOLBAN” 
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Nr. 

Crt 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

Data 

 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Elaborat Chelaru Cristian 

Oana Purice 
Responsabil comisie 
Membru CEAC 

8.12.2018 
 

1.2 Verificat Adelina Ștefan Coordonator CEAC 8.12.2018  

1.3 Avizat Viorica Manolache Coordonator Comisie 
Monitorizare 

8.12.2018 
 

1.4 Aprobat Ioana Constantinescu Director 8.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

 

 

Nr. 

Crt 

 

Ediția sau, 

după caz, 

revizia în 

cadrul ediției 

 

 

 
Componenta revizuită 

 

 

 
Modalitatea reviziei 

Data de la 

care se aplică 

prevederile 

ediției sau 

reviziei 

ediției 

1 2 3 4 5 

2.1 Editia I X X 24.09.2013 

 

 

2.2 

 

 

Ediţia a II-
a 

 

- Legislațieprimară 

- Legislațiesecundar
ă 

ConformOrdinuluinr.600/2018,învigo
aredela07.05.2018, se aduc modificări 
în ceea ce privește definirea termenilor, 
structura din cadrul procedurii 
documentate prin 
introducerea/modificarea a 3 formulare, 
prevăzute ca si componente structurale 
minimale, respectiv Formular de 
evidență a modificărilor, Formular de 
analiză a procedurii, Formular de 
distribuiredifuzare. 

 

 

8.12.2018 

 
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeză ediţia sau, după caz,  revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

Crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 
Compartiment Funcţia Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătur

a 

0 1 2 3              4 5 6 7 
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1. Aplicare, 

informare 

1  

Management 

Director  Prof.Ioana 

Constantinescu 

8.12.2018  

2. Aplicare, 

informare 

1  

Management 

DirectorAdjunct Prof.Viorica 

Manolache 

Prof. Gabriela 

Vrabie 

8.12.2018  

 

3. 

Aplicare 

Evidenţă 

Arhivare 

2 C.E.A.C. Coordonator  

Secretar 

Adelina Ștefan 

Oana Purice 

8.12.2018  

4. Aplicare 3 Comisiipentr

u prevenirea 

şi 

eliminarea 

violenţei,  

a faptelor de 

corupţie şi 

discriminării 

în mediul 

şcolar şi 

promovarea 

interculturalit

ăţii 

Responsabil 

comisie 

Membru elev  

 

Membru 

Cristian 

Chelaru 

Iftimie Raluca 

Mihaela 

Bârcă Lidia 

8.12.2018  

 

1. SCOP 
 Scopul acestei proceduri este de a stabili metodologia de prevenire și combatere a violenței în școală în 

acord cu norrmele metodologice în vederea îmbunătățirii sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţii 

şcolare, a siguranţei elevilor şi cadrelor didactice din Colegiul Tehnic „Ion Holban”. 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică tuturor elevilor Colegiului Tehnic ,,Ion Holban’’, Iasi, personalului didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

3.2.OMECT  nr. 1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în 

unitățile de învățământ preuniversitar; 

3.3. Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

3.4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005  

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

3.5. Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar; 

3.6. Regulamentul de Ordine Interioara. 

 

4. RESPONSABILITĂŢI 
4.1. Procedura este valabilăîn CTIH şi este utilizată de către toate cadrele didactice,personaluldidactic 

auxiliar şi nedidactic. 
4.1. Membrii comisiei răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri tuturor membrilor 

comunităţii şcolare din CTIH. 
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4.2. Directorii şi coordonatorul comisiei sunt responsabili pentru implementarea, menţinerea şi revizuirea 

acestei proceduri precum și pentru alocarea unui spaţiu adecvat de depozitare a documentelor, accesibil 

profesorilor şi consilierului educativ. 

4.3.Profesorii diriginți poartă responsabilitatea aplicării procedurii.   

4.4.C.E.A.C. are responsabilitatea monitorizării și verificării revizuirii procedurii de câte ori este necesar ca 

urmare a aparitiei unor situatii noi neprevăzute în actuala procedură. 

 

5. DESCRIEREA PROCEDURII 

 
Pe parcursul anului şcolar profesorii diriginți ai Colegiului Tehnic “ Ion Holban”, celelalte cadre didactice au 

obligația de a urmări și aplica prezenta procedură în vederea asigurării siguranţei  elevilor şi întregului personal 

al școlii. 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR: 

 

 gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi 
prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali; 

 sesizează conducerea şcolii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu 

fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

 analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

 realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor 
şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, 

cu planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al directorului; 

 urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii; 

 evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;  

 centralizează lunar situațiile de violență semnalate de către diriginți completând tabelul Centralizator 
violență (Anexa 1); 

 propune măsuri de prevenire și combatere a actelor de violență; 

 elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite directorului. 

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI: 

 

 cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentului regulament şi 
ale regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi 

în consiliul profesoral; 

 propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care au 
săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu regulamentul 

intern; 

 propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit 

abateri; 

 verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi. 
 

DIRECTOR ADJUNCT: 

 

 asigurarea eficientă a pazei și securității școlii cu personal specializat; 

 identifică factorii de risc în comunitatea școlară; 

 colaborează cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ONG-uri; 

 soluționează problemele conflictuale apărute. 

 

PROFESOR DE SERVICIU: 
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 monitorizează comportamentul elevilor; 

 consemnează în Registrul de abateri toate situațiile de violență apărute. 
 

PERSONAL DE PAZĂ: 

 

 previne introducerea, în incinta școlii, de materiale care pot pune în pericol integritatea fizică și psihică a 
elevilor și a angajaților școlii; 

 intervine în situații de violență apărute; 

 semnalează profesorului de serviciu/directorul/director adjunct probleme disciplinare apărute. 
 

PROFESORII DIRIGINŢI: 

 

 prelucrează ROFUIP și ROI la clasă si intocmesc procesele verbale aferente; 

 stabilirea  responsabilităților la nivelul fiecărei clase de elevi cu privire la disciplina în rândul elevilor din 

fiecare clasă; 

 analiza situației disciplinare la nivelul fiecărei clase în cadrul orelor de consiliere cu elevii și în cadrul 
orelor de consiliere cu părinții și verificarea permanentă a stării disciplinare a elevilor din colectivul 

îndrumat; 

 consultă Registrul de abateri elevi și ia măsuri disciplinare conform ROI; 
dezbat situațiile de violență  apărute la clasă, în cadrul Consiliului clasei; 

 centralizează situațiile de violență apărute la clasă completând tabelul Abateri disciplinare AD (Anexa 2);  

 solicită prezența la școală a părintelui/tutorelui legal al elevului care a creat probleme de 

violență/disciplinare. Acesta va completa o declarație constatare violență DCVP (Anexa 3), un exemplar 

ajungând la CPCV. 

 

CADRE DIDACTICE: 

 

 monitorizează comportamentul elevilor; 

 aduc la cunoștința profesorului diriginte/comisiei de cercetare disciplinara si consiliere privind abaterile 
disciplinare ale elevilor (dupa caz) situațiile de violență apărute. 

 

RESPONSABIL CU APLICAREA PROCEDURII: 

 

 monitorizarea activității; 

 propune măsuri de îmbunătățire a activității comisiei. 
 

Ce se întâmplă în cazul actelor de violență fizică? 

 

 IN CAZUL UNEI FORME UŞOARE A VIOLENTEI ŞCOLARE: 

- este sesizată comisia de cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor şi 

conducerea şcolii (dacă e cazul); 

- se realizează o anchetă detaliată; 

- se convoacă Consiliul clasei, se analizează cazul şi se propune o soluţie; 

 

- se sancţionează elevul; 

- se informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali; 

- se recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor; 

- se monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar. 

 

 IN CAZUL UNEI FORME GRAVEA VIOLENTEI ŞCOLARE: 

- dirigintele anunţă conducerea unităţii de invăţământ; 

- sesizarea autorităţilor competente (jandarmeria, poliţia de proximitate, DGASPC etc.); 
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- sesizarea părinţilor, tutorilor, susţinătorilor legali; 

- informarea inspectoratului şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei; 

- se înştiinţează Comisia de cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor şi 

se realizează o anchetă detaliată; 

- se convoacă Consiliul clasei şi se stabileşte sancţiunea; 

- dirigintele aplica sancţiunea conform ROI al CTIH; 

- dirigintele completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate din 

Comisia de cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor care centralizează 

aceste fişe; 

- psihologul şcolar realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor; 

- dirigintele şi psihologul colaborează cu familia şi monitorizează cazul; 

- Comisia de cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor urmăreşte 

impactul asupra actorilor implicaţi. 

 

IN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ CE NECESITĂ INTERVENŢIA POLIŢIEI LOCALE/ AMBULANŢEI: 
    Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de vâtămări 

corporale uşoare, autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea 

acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale 

între părinţii victimei şi cei ai agresorului. 

     Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată de 

intensitate medie a victimei), atunci poliţia /jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei 

ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112. 

     În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie să 

informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii. 

 A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3, de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 

din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/ cadrul didactic auxiliar/ personalul de pază ce a 

fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

- se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă respectivă; 

- ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica imediat 

conducerii unităţii de învăţământ cele constatate; 

- se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

- dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o ambulanţă; 

- în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin din 

partea personalului care asigură securitatea/ paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală degenerare a 

evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale; 

- până la sosirea echipajului de poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale sau ambulanţă după caz, se vor lua măsuri de 

asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii, cadrelor didactice, 

consilierului şcolar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/ victimelor la 

cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă; 

- vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot instiga 

sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau 

ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/ 

agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi; 

- pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ; 

- la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul în care s-a întâmplat 

actul de violenţă; 

- pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii; 

- la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/ poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 

identificării elevilor sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/ motivul incidentului 

(dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de 

agresiune fizică – dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi 

pompierii); 
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- părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victima, cât şi ca autor în incident, vor fi solicitaţi să se prezinte de 

urgenţă la sediul şcolii; 

- echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la curent cu 

toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi martori, precum şi 

activităţile şi masurile luate în momentul sosirii la locul faptei. 

B. Pentru toate tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2,  1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 3.4, 3.5, 

din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic auxiliar ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 

producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

- după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la cunoştinţa 

profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), 

profesorului diriginte, etc. ; 

- în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalului care 

asigură securitatea/ paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, încercându-se 

izolarea şi reţinerea persoanei în cauză; 

- în cazul în care acesta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în vederea 

informării echipajelor de poliţie/ jandarmeriei sau, după caz, poliţistul de proximitate ce vor interveni la 

solicitare; 

- dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia; 

- în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin violenţă 

agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 

6.MONITORIZAREA ŞI ANALIZA PROCEDURI 

Se face de catreresponsabilulcomisiei de cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale 

elevilor şimanageriiunităţiide învăţământ. 

7.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR  UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALÃ 
 Procedură operaţională :prezentarea formalizată, în scris a tutror paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

şi procedelor  cu privire la aspectul procesual; 

 Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale 

 Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor component ale P.O. 

ABREVIERI ALE TERMENILOR:  

a. P.O.-  Procedură operațională  

b. E.-  Elaborare  

c. V. - Verificare  

d.  A. - Aprobare  

e.  Ap.-  Aplicare  

f.  Ah. – Arhivar 

 

8.ANEXE
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Anexa 1 – CV  

CENTRALIZATOR VIOLENȚĂ 

Persoana care 

a primit 

sesizarea 

Nr. sesizări Numărul de cazuri de violență sesizate școlii Tipuri de agresiune 
Numărul de cazuri în care  

s-a solicitat sprijinul 

Scrise Verbale 
Elev – 

elev 

Elev – 

cadru 

didactic 

Elev – 

personal 

auxiliar 

Elev - 

părinte 

Elev –

membru 

din 

comunitate 

(de 

specificat 

cine) 

Verbală Fizică Psihică Poliției Medical Psihologic 

Director/ 

Director adj. 
             

Profesor 

psihopedagog 
             

Diriginte               

Cadru 

didactic 
             

              

TOTAL              

 

Responsabil Comisia pentru cercetare disciplinara şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor,      

 Director, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 - AD 
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ABATERI DISCIPLINARE 

 

Clasa: 

 

Diriginte: 

 

Nr. 

crt. 

Cine a primit sesizarea 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Tipul de agresiune 

Cazul de violență 

semnalat 

(descriere) 

Intervenție 

Măsuri 

luate 

D
ir

e
c
to

r
  

P
r
o
f.

 

p
si

h
o
p

e
d

. 

D
ir

ig
in

te
 

C
a
d

r
u

 

d
id

a
c
ti

c 

V
e
r
b

a
lă

 

F
iz

ic
ă
 

P
si

h
ic

ă
 

P
o
li

ți
e 

M
e
d

ic
a
lă

 

P
si

h
o
lo

g
ic

ă
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ANEXA 3 - DCVP 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE CONSTATARE VIOLENȚĂ PĂRINTE 

 

 

Subsemnatul, ………….………………………………….………………… domiciliat în 

………………………………………………………………………..………..cu BI/CI seria…….. 

număr……………., în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei 

…………………….……………………….…………………….… din clasa …………… am luat la cunoștință 

următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă angajez ca în perioada imediat următoare să iau măsurile corespunzătoare pentru a preîntâmpina 

apariția unor situații similare. 

 

 Data,       Semnătura    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATORUL ACTELOR DE VIOLENŢĂ 
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Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul persoanei a 

calculatorului, tel. mobil etc.) 
1.1. 

2.Discriminare şi instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Ameninţări repetate 1.4. 

5. Şantaj 1.5. 

6. Înşelăciune 1.6. 

7. Instigare la violenţă 1.7. 

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire); 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuirea sexuală) 
1.10. 

11. Violenţa fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11 

12. Violenţa fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violenţa fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitarea 

unităţii şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1. 

2. Alarmă falsa 2.2. 

3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt şi tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5. 

4. Alte fapte de 

violenţă sau 

atentate la 

securitatea în 

spaţiul şcolar 

1. Consum de alcool 4.1. 

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2. 

3. Trafic de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau inlesnirea sinucuderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 
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ANEXA LA FIŞA POSTULUI  

 

ATRIBUŢIILE PROFESORULUI-DIRIGINTE 
Profesorul diriginte se află în subordinea directă a directorului şi a directorului adjunct care răspunde de 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ. 

A. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE 
1. Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii claseipe care 

o coordonează. 

2. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere 

şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, 

activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă,  

educaţia antiseismică, antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor 

normative şi ale strategiilor naţionale. 

3. Dirigintele desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi 

în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 
4. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport 

educaţional şi consiliere pentru părinţi. 

B.  DIRIGINTELE ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII: 
1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;  

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

e) activităţi educative şi de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 

2. monitorizează:  
a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa elevilor; 

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

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

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

f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv-educativ; 

3. colaborează:  

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

informare 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) cu profesorul psihopedagog, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 

c) cu conducerea şcolii, 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/situaţii deosebite, apărute în 

legătură cu colectivul de elevi; 

d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi 

evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei; 

f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea 

completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

4. informează:  
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a) elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii; 

b) elevii şi părinţii acestora 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 despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore. 

Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui 

semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;  

d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea 

situaţiei şcolare sau repetenţie; 

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

vigoare sau cu fişa postului. 

C. RESPONSABILITĂŢILE DIRIGINTELUI: 
1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi şi  consiliul clasei; 

2. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

3. motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

4. stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în 

conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

5. aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului de ordine interioară al şcolii; 

6. încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în 

carnetele de elev; 

7. realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi 

purtare; 

8. întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaţiei 

şcolare şi comportamentale a elevilor; 

9. completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează; 

10. elaborează portofoliul dirigintelui. 

D. PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI CONŢINE: 
1. Fişa de atribuţii a dirigintelui; 

2. Structura anului şcolar 2015 – 2016; 

3. Orarul clasei; 

4. Componenţa Consiliului clasei; 

5. Planificarea anuală şi semestrială la disciplina “Consiliere şi orientare”; 

6. Proiecte de activitate ( cel puţin 1 pe semestru); 

7. Componenţa Comitetului de părinţi pe clasă; 

8. Procese verbale şedinţe cu părinţii; 

9. Fişa personală a elevului; 

10. Date personale ale elevilor (copii CI, elevi şi părinţi, tabel centralizator); 

11. Dosar cu sancţiuni, declaraţii, abateri; 

12. Dosar cu scutiri; 

13. Dosar – activităţi extraşcolare (documente justificative, fotografii); 

14. Tabel situaţie şcolară semestrială şi anuală 

15. Tabel situaţii speciale elevi (navetă, dificultăţi socio-economice, părinţi plecaţi în străinătate, risc de abandon); 

16. Tabel evidenţă absenteism; 

17. Tabel evidenţă situaţii de violenţă. 

E. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE 
1. Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt 

desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel: 

a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru; 

b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi consiliere. În 

această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziţia 

elevilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu 

prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. 

Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora 

respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 
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2. Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se avizează de către directorul 

adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. 

3. Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în 

condica de prezenţă a cadrelor didactice. 

4. Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor, 

pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în 

condica de prezenţă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activităţi va fi aprobat de directorul  

unităţii de învăţământ şi va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele 

semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la 

solicitarea părintelui şi/sau a dirigintelui, poate participa şi elevul. 

F.CONSILIUL CLASEI: 
1.Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă 

la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu 

excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective. Preşedintele consiliului clasei este 

dirigintele. 

2.Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective: 

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările elevilor 

şi ale părinţilor; 

b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;  

c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;  

d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare. 

 

 Director, 

Constantinescu Ioana           Data: ................ 

 

       Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar, 

                                                                                                                 Numele şi prenumele:  

       Semnătură profesor _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXA LA FIŞA POSTULUI  
 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (conform OMENCS nr. 5079/2016, 3027/2018 şi 6134/2016) 

 

70 COLEGIUL  TEHNIC ,,ION HOLBAN” IAŞI 

Atribuţii şi obligaţii ale lucrătorilor pe linie de SSM 
Obligaţiile şi atribuţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii. 319/06, art. 

22, 23: 

 - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si 

cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 

imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau 

omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

 - In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte 

mijloace de productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il 

puna la locul destinat pentru pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si 

cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au 

motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice 

deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila 

realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru 

protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate 

si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile 

de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 

Obligatiile salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 

administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 

împotriva incendiilor; 

d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor; 

f)  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol 

iminent de incendiu. 

g)  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 

  

 

Nume angajat ................................... 

Semnatura ............................ 
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           Director, 

Prof. Ioana Constantinescu 
   

 

 

 

 

 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI COMISII PERMANENTE 
 

Comisia pentru curriculum 
 Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilulComisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 documente referitoare la implementarea şi respectarea Curriculumului Naţional la toate specialităţile, la 

toate clasele; 

 oferta curriculară (CDŞ şi CDL) elaborată de Comisiei pentru curriculum, aprobată de Consiliul 

profesoral; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei;  

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să asigure cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum; 

- să elaboreze propunerile pentru oferta educaţională şi strategia acesteia, cuprinzând obiectivele, 

finalităţile, curriculum-ul la decizia şcolii şi curriculum-ul la decizia locală; 

- să elaboreze strategia de perfectibilitate coerentă şi continuitate a planificărilor pe discipline, 

interdisciplinare şi opţionale; 

- să analizeze opiniile elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul C.D.S. în anul şcolar trecut şi să 

propună noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor care să răspundă şi solicitărilor 

elevilor; 

- să conceapă şi să elaboreze, în colaborare cu cadrele didactice, obiectivele şi tematicile disciplinelor 

opţionale; 

- să asigure cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea în cadrul planificărilor a programelor şcolare şi normelor 

metodologice a MEN; 

- să procure documentele curriculare oficiale (planurile–cadru şi ordinele emise de ministru, programele 

şcolare, ghiduri metodologice); 

- să coopereze cu toate cadrele didactice atât pentru realizarea obiectivelor, a tematicilor şi a 

conţinuturilor propuse, cât şi pentru asigurarea coerenţei şi consecvenţei procesului educativ; 

- să organizeze desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau intercurriculare, predate în echipă, atât pe 

parcursul anului şcolar, cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor elevilor; 

- să elaboreze propuneri de îmbunătăţire a programelor şi a planificărilor şcolare, a curricumului şi 

opţionalelor, ţinând cont de cerinţele actuale ale procesului de învăţământ; 

- să elaboreze proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale 

şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor; 

- să elaboreze criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare; 
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- să creeze şi să gestioneze baza de date privind propunerile şi opţiunile legate de CDŞşi CDL; 

- să monitorizeze propunerile şi opţiunile venite din partea elevilor, părinţilor şi agenţilor economici cu 

privire la CDŞ şi CDL; 

- să monitorizeze  propunerile venite din partea cadrelor didactice privind CDŞ şi CDL; 

- să monitorizeze gradul de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor/ agenţilor economici în legătură cu 

modul de realizare al CDŞ şi CDL; 

- să colaboreze cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale; 

- să colaboreze cu conducerea şcolii şi ISJ pentru optimizarea proiectării şi realizării CDŞ şi CDL;  

 

Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii Educaţiei 
Portofoliul comisiei cuprinde:  

 Legislaţie; 

 Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

 Strategia de evaluare internă a calităţii; 

 Manualul de calitate; 

 Manualul de inspecţie; 

 Planul de acţiune al Comisiei (care cuprinde şi Planul operaţional al Comisiei); 

 Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei; 

 Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor; 

 Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice; 

 Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul anual de evaluare internă, Planul de 

îmbunătăţire, Raportul de inspecţie, Rapoarte ale membrilor Comisiei; 

 Dosar cu dovezi; 

 Dosar cu statistici. 

Atribuţiile generale:  

a) Coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea educaţiei, 

aprobate de conducerea unităţii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;  

b) Elaborează anual un Raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea educaţiei în şcoală. După aprobarea 

sa de către Consiliul de Administraţie Raportul este adus la cunostinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi 

este pus la dispoziţia evaluatorului extern;  

c) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii scolii.  

Atribuţiile specifice ale Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii Educatiei:  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Coordonează elaborarea de proceduri privind evaluarea şi asigurarea calităţii.  

f) Identifică modele de bună practică din domeniul evaluării şi asigurării calităţii în vederea îmbunătăţirii 

activităţii unităţii şi a propriei activităţi.  

g) 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 Iaşi, MEN sau ARACIP cu privire la asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei furnizate de unitate. 

 

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 
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Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte,analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilulComisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 documente referitoare la dezvoltarea profesională şi evoluţie în cariera didactică  

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei;  

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii 

didactice; 

- să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme;  

- să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în 

curriculum, la modalităţile de evaluare şi la modul de aplicare a acestora;  

- să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă; 

- să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de perfecţionare; 

- să alcătuiască şi să actualizeze permanent baza de date a şcolii privitor la formarea continuă;  

- să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice; 

- să sprijine personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi de susţinere a examenelor pentru 

obţinerea gradelor didactice;  

- să consulte strategia instituţiei privind dezvoltarea în perspectivă a resurselor umane;  

- săidentifice nevoile de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice la nivelul anului şcolar în curs;  

- să-şi asumare obiectivele fundamentale ale instituţiei în privinţa dezvoltării resurselor umane, cu 

proiecţie pe anul şcolar în curs;  

- să colaboreze cu conducerea şcolii în proiectarea, coordonarea şi derularea unor programe de formare 

adresate cadrelor didactice din şcoală;  

- să monitorizezetoate cadrele didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv-educative;  

- să monitorizezetoate cadrele didactice implicate în anumite programe şi cursuri de perfecţionare şi 

formare continuă;  

- să facă propuneri de îmbunătăţire a sistemului de formare profesionala din şcoală;  

- să identifice noi programe şi proiecte destinate perfecţionării şi formării continua a cadrelor didactice 

din şcoală;  

- să stimuleze cadrele didactice mai puţin implicate în vederea participării la programe şi proiecte 

comunitare;  

- să elaboreze scurte informări şi rapoarte periodice privind perfecţionarea şi formarea continua a cadrelor 

didactice din şcoală;  

- să monitorizeze progresul în plan instructiv-educativ şi şcolar în urma participării cadrelor didactice la 

programele şi cursurile de formare; 

- să îndrume atât personalul didactic, cât şi pe cel didactic-auxiliar spre programe de specializare şi 

cooperare interliceală, atât în ţară, cât şi în străinătate; 

- să asigure implicarea cadrelor didactice în programe de cercetare ştiinţifică, documentare şi dezvoltare 

tehnologică, punând la dispoziţia lor ultimele noutăţi în domeniile de interes pentru aceştia. 

 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 
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Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci când 

acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de responsabilul 

Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi  se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei;  

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

- Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să asigure, în ansamblu, securitatea personalului şcolii, a elevilor şi a mijloacelor materiale  de care 

dispune şcoala; 

- să colaboreze cu responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele/atelierele/cabinetele 

şcolii, sala de sport, diriginţii claselor, secretar, administrator; 

- să întocmească instrucţiuni clare cu privire la securitatea muncii şi la modul de folosire a aparatelor, 

utilajelor, instalaţiilor electrice, substanţelor chimice etc.; 

- să instruiască elevii, alături de cadrele didactice abilitate privind securitatea muncii; 

- să prelucreze normele de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

- să organizeze instructaje de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni); 

- să efectueze instructaje de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii 

activităţilor); 

- să prezente  materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara 

şcolii; 

- să elaboreze normele de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii specifice unităţii 

şcolare, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii; 

- să elaboreze norme de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarele şi atelierele şcolii, prin 

colaborarea cu profesorii de specialitate; 

- să afişeze normele de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de 

clasă, laboratoare şi alte spaţii utile; 

- să monitorizeze prelucarea normelor de protecţie şi sănătate în muncă, cât şi a activităţilor din şcoală, 

desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii; 

- să organizeze şi să coordoneze echipajelele de elevi participanţi la concursurileşcolare pe tematica 

specifică; 

- să facă propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă; 

- să monitorizeze gradul de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către 

elevi, cât şi de către personalul şcolii; 

- să prezente materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara 

şcolii; 

- să colaboreeze cu firme specializate; 
- să elaboreze scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea 

normelor privind securitatea şi protecţia muncii şi activităţii în şcoală; 

- săsesizeze conducerii şcolii şi Consiliului de Administraţie încălcarea unor norme de securitate şi 

protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii. 

 

Comisia pentru situații de urgență și PSI 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii  
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Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei;  

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

- Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să instruiască atât personalul şcolii, cât şi elevii în legătură cu respectarea normelor de protecţie şi 

apăratre împotriva incendiilor; 

- să urmărească respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare împotriva incendiilor; 

- să asigure că atât la ore, cât şi în pauze se respectă normele PSI; 

- să informeaze asupra pericolelor ce pot apărea şi se ocupă de procedurile de evacuare în cazuri de 

incendiu; 

- să instruiascăelevii, alături de personalul didactic şi nedidactic în problemele de protecţie civilă; 

- să identifice necesarul de materiale specifice (echipament de lucru, extinctoare etc);  

- să stabilescă un 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);  

- să stabilească un program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid 

şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate; 

- să stabilească şi menţină contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la nivelul 

judeţului  

 În desfăşurarea activităţii Comisiei este respectată Procedura operaţională. 

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului 

de control intern managerial 
Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al 

Guvernului nr 400/12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.Componenţa, modul de organizare şi de 

lucru, precum şi alte elemente privind această comisie sunt stabilite în conformitate cu articolele 79-80 ale 

ROFUIP din 19/09/2016.  

Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial, îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial 

integrat în cadrul Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un 

mod eficient, eficace şi economic. 

Atribuţiile Comisiei 
 Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program 

care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, 

cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională. La 
elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de 

control intern, aprobate prin Ordinul 400/12 iunie 2015 al Secretariatului General al Guvernului, 

particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi 

condiţii specific; 

 Supune aprobării directorului Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi programul de dezvoltare a sistemului 

de control intern/managerial al instituţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei de 

numire a Comisiei; 
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 Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ 

managerial ori de câte ori este nevoie; 

 Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei; 

 Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul unităţii în vederea elaborării programelor de 

dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern/managerial; 

 Primeşte trimestrial, de la compartimentele unităţii informări referitoare la progresele înregistrate cu 

privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele 

adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 

 Evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul unităţii; 

 Prezintă conducătorului unităţiii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări 

referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport 

cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum 

şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 

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

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

 
La nivelul învăţământului secundar superior şi terţiar nonuniversitar comisia este formată din 5 

membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi un reprezentant al 

elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de 

observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului. 

Rolul comisiei este de a transmite propuneri de măsuri disciplinare către CA în cazul încălcării de către 

personalul unităţii de învățământ sau de către elevi a codurilor de conduită, de a media conflictele rezultate 

dintr-un act/faptă de discriminare şi de a consolida cooperarea cu societatea civilă,cu instituţiile administraţiile 

publice locale şi mass-media. 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în 

scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ. Planul de activități al 

comisiei (semestriale şi anuale) are următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; Modalităţi de rezolvare; Termen; 

Observaţii; 

 Regulamentul comisiei;  

 Plan de desegregare;  

 Tabel nominal elevi CES; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei;  

 Planul sectorial pentru implementarea strategiei anticorupției în educație ;  

 ORDIN 5113 / 15.12.2014 – Pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilorde corupție 

în cadrul Ministerului Educației Naționale și al investițiilor și unităților subordonate; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să realizeze planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat 

condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar; 

- să gestioneze sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;   
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- să sesizeze conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

- să analizeze cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

- să contribuie la conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi să asigure crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 

- să urmărească modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii; 

- să evalueze şi să monitorizeze activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu; 

- să iniţieze implicarea activă a părinţilor în diminuarea violenţei şcolare; 

- să contribuie la prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot 

exercita asupra elevilor, cadrelor didactice şi a altor categorii de personal din cadrul unităţii şcolare, provenite 

din partea unor persoane străine de mediul şcolar; 

- să contribuie la prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot 

manifestaîntre elevi, între elevi şi alte categorii de personal din şcoală; 

- să identifice şi să promoveze exemple de bune practici în domeniul iniţiativelor/proiectelor antiviolenţă; 

- să asigure dialogul permanent între şcoală - familie - cabinetul de asistenţă psihopedagogică - Poliţie - 

ONG-uri şi alte instituţii cu domeniu de activitate specific; 

- să asigure implicarea consilierului școlar de la cabinetul de asistenţă psihopedagogică, a Politiei de 

proximitate si a altor parteneri educationali în stabilirea unor măsuri preventive sau ameliorative, în organizarea 

unor activități diverse anti-violență; 

- să popularizeze prevederilor din ROFUIP şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare, privind 

sancţiunile disciplinare şi îndatoririle elevilor; 

- să disemineze materialele puse la dispoziţie în cadrul unor programe şi proiecte europene, naţionale, 

regionale şi locale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare;să propună activităţi de conştientizarea  

efectelor discriminării tinerilor privind integrarea socială; 

- să organizeze activităţi educative de promovarea Drepturilor Omului (ale copiilor în mod deosebit) şi de 

promovare a interculturalităţii;  

- să organizeze activităţi de evidenţiere a diversităţii culturale, a frumuseţii obiceiurilor şi tradiţiilor altor 

popoare; 

- să promoveze atitudini non-discriminatorii în randul elevilor; 

- să ofere alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 

- să inițieze acțiuni de încurajare și promovare a înterculturalității; 

- să inițieze și să promoveze acțiuni de stopare a actelor de corupție; 

- să desfăşoare acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la 

cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

- să elaboreze semestrial un raport de activitate şi îl transmite conducerii școlii pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar; 

- săcoordoneze activitatea de evaluare a activităţilor privind reducerea fenomenului violenţei în mediul 

şcolar, de eliminare a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

- în domeniul prevenirii, eliminării sau sancţionarii oricarei forme de segregare şcolară exercită 

următoarele atribuţii(conform Ordinului MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar): 

 monitorizeaza sistematic, anual, toate formele de segregare scolara (pe toate criteriile) in unitatea de 

invatamant preuniversitar unde este constituita, prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliti prin metodologiile 

de monitorizare a segregarii scolare, centralizarea lor la nivelul unitatii scolare si raportarea lor catre 

inspectoratul scolar judetean; 

 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, ca la constituirea grupelor/claselor de inceput de nivel de studii (grupa de anteprescolari sau prescolari, 

clasa pregatitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) sa se asigure mixarea elevilor astfel incat diversitatea sociala, 

etnica, culturala etc. a circumscriptiei scolare sa fie reflectata in fiecare grupa/clasa/cladire/ultimele doua 

banci/altele etc.; 
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 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, modalitatea de repartizare a elevilor intre cladirile aceleiasi unitati de invatamant preuniversitar; 

 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, modalitatea de repartizare a elevilor si cadrelor didactice pe clase (acolo unde exista mai multe clase pe 

acelasi an de studiu); 

 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, modalitatea de repartizare a elevilor in ultimele doua banci (acolo unde este mentinuta aranjarea 

spatiala a claselor pe siruri de banci); 

 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, reflectarea diversitatii sociale, etnice, culturale etc. In spatiul scolar si in activitatile didactice curiculare 

si extracurriculare; 

 verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de 

segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare 

scolara, reflectarea diversitatii sociale, etnice, culturale etc. In structurile de conducere sau organismele 

consultative ale unitatilor de invatamant preuniversitar (de exemplu, consiliile de administratie ale unitatii de 

invatamant preuniversitar, comitetele de parinti etc.); 

 identifica nevoile de resurse umane necesare in procesele de incluziune educationala si recomanda 

directorului unitatii scolare de invatamant preuniversitar angajarea acestor resurse umane (de exemplu mediator 

scolar, consilier scolar, cadre didactice apartinand grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de 

sprijin etc.); 

  identifica nevoile de formare a managerilor scolari si a cadrelor didactice din unitatea de invatamant 

preuniversitar in domenii legate de desegregarea scolara, abordari incluzive in educatie, calitatea educatiei in 

contexte incluzive etc. si le comunica unitatii de invatamant preuniversitar; 

 elaboreaza si coordoneaza implementarea planului de desegregare scolara si incluziune educationala in 

momentul in care identifica o situatie de segregare scolara; 

 raporteaza inspectoratului scolar judetean Iaşi progresul realizat in cadrul implementarii planului de 

desegregare scolara si incluziune educationala; 

 elaboreaza proiecte avand ca obiectiv desegregarea scolara si incluziunea educationala; 

 elaboreaza planul de acomodare rezonabila si accesibilizare a unitatii de invatamant 

preuniversitar de masa pentru incluziunea educationala a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor cu 

dizabilitati; 
 elaboreaza si coordoneaza implementarea unor campanii de constientizare si comunicare in 

circumscriptia sa scolara pentru parinti, copii/elevi, autoritati locale si judetene pentru promovarea educatiei 

incluzive de calitate, pentru promovarea interculturalitatii sau pentru actiuni de desegregare scolara; 

 propune conducerii unitatii scolare de invatamant preuniversitar parteneriate cu organizatiile 

neguvernamentale, autoritatile centrale, judetene si locale, cu alte organizatii specializate etc. In domeniul 

desegregarii scolare si incluziunii educationale; 

 propune Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii de la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar 

programe, masuri si activitati de imbunatatire a calitatii in domeniul desegregarii scolare si incluziunii 

educationale. 

 

Comisia pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire 
Atribuţiile şi responsabilităţileComisiei pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire sunt supravegherea şi 

monitorizarea situaţiei absenţelor şi a progresului şcolar pentru copiii ocrotiţi în cadrul Centrului de plasament  
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 Asistentul social al Colegiului Tehnic”Ion Holban” şi Educatorul specializat de serviciu din Centrul de 

Plasament “Ion Holban” monitorizează prezenţa elevilor la prima oră şi semnează procesul-verbal de 

predare/primire pentru elevii cu situaţii deosebite.  

 Comisia pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire monitorizează prezenţa elevilor în unitate pe tot 

parcursul programului şcolar şi va comunica imediat situaţiile ivite reprezentanţilor instituţiilor de ocrotire. 

 În intervalul orar 12.00-14.00 serviciul de asistenţă socială predă elevii ocrotiţi educatorilor specializaţi 

din centru şi semnează procesul -verbal, conform listei  nominale stabilite. 

În intervalul orar 14.00-15.00 profesorii-educatori din Colegiul Tehnic „Ion Holban”  primesc elevii cu proces-

verbal  de la educatorii-specializaţi pentru programul de Terapie educaţională complexă şi integrată. La sfârşitul 

programului terapeutic predau elevii pe baza aceluiaşi proces-verbal. 

 

 

 

 

 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI COMISII TEMPORARE 
Comisia ariei curriculare consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (comisia metodică 

a diriginţilor) 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Organizare şi funcţionare:  

a) Comisia metodică a diriginţilor se constituie la începutul fiecărui an şcolar şi este alcătuită din diriginţii 

tuturor claselor.  

b) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această 

responsabilitate.  

c) Comisia metodică a diriginţilor se întruneşte de două ori pe semestru şi ori de câte ori responsabilul sau 

conducerea consideră necesar.  

e) Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini corespunzător sarcinile, şeful Comisiei 

metodice a diriginţilor nu aprobă punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune, în funcţie de 

gravitatea abaterii, Consiliului de Administraţie, neplata indemnizaţiei de diriginte pe perioadă determinată sau 

chiar retragerea calităţii de diriginte.  

Atribuţii ale Comisiei metodice a diriginţilor:  

 Coordonează:   

 activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

 parteneriatele şcolii cu alţi factori educaţionali abilitaţi, cu familia, cu comunitatea locală, cu structurile 

organizatorice la nivelul elevilor şi părinţilor etc.   

 consiliile claselor.  

 Colaborează direct cu:   

 Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale; 

 Comisia privind educaţia pentru viaţǎ a elevilor (adicţii şi comportament adecvat); 

 Comisia de consiliere şi orientare şcolară şi profesională.  

 Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative.  

 Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia, diversifică şi reglează modalităţile de 

colaborare cu aceasta.  

 Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor.  

 Dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie; 

 Analizează activitatea educativă desfăşurată cu elevii la clasă, în afara clasei şi a şcolii; 
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 Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase activităţi 

educative; 

 Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice, 

individuale ale elevilor, pentru consilierea profesională a acestora; 

 Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă de elevi. 

 Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor.  

Fiecare membru al Comisiei metodice a diriginţilor va întocmi un portofoliu al clasei cu documentele 

aferente colectivului de elevi şi activităţilor educative desfăşurate cu aceştia.  

Conţinut minimal (Conform Ghidului metodologic pentru activităţi educative):   

 fişa clasei; 

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 proiecte didactice; 

 bibliografie; 

 caietul dirigintelui; 

 contribuţii la comisia metodică a diriginţilor pe şcoală. 

 

Comisia de etică 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. Comisia de etică activează 

împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât personalului, cât şi unităţii de învăţământ şi oferă 

consultanţă şi monitorizează modul de aplicare a codului de etică. 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele 

rubrici: Nr.crt.; Obiective; Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 

b) să elaborează codul de etică din C.T.I.H. - Codul de etică va cuprinde formularea explicită a idealurilor, 

principiilor şi normelor morale pe care consimt să le respecte personalul din unitatea de învăţământ în 

activitatea lor profesională; 

c) să urmărească aplicarea codului de etică prin: 

 diseminarea normelor cuprinse în codul de etică; 

 evaluarea, analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu normele 

cuprinse în codul de etică; 

 organizarea unei investigaţii în vederea validării sau invalidării corectitudinii sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate în conformitate cu codul de etică; 

 elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigaţiei cu privire la faptele sesizate; 

 elaborarea unui "raport de caz" în urma unei decizii motivate; 

d) să rezolveorice nereguli apărută în unitatea școlară sau încălcarea normelor de etică profesională şi de 

conduită; 

e) să rezolve situațiile de încălcare a regulamentelor la nivelul oricărei structuri organizatorice; 

f) să rezolve diferenţele de opinii sau conflicte ivite între persoane, respectiv persoane şi conducătorii 

structurilor organizatorice (la nivelul catedrelor, compartimentelor, conducerii etc.), care se referă la activitatea 

didactică, ştiinţifică sau socială din cadrul unității școlare; 
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g) să se se sesizeze din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a codului de etică; 

h) să disemineze bunele practici privind aplicarea codului de etică; 

i) să analizeze şi să soluţioneze operativ, eficient şi echidistant abaterile de la prevederile codului de etică; 

j) să reprezinte for de contestaţii în situaţia nerezolvării satisfăcătoare a cazurilor la nivelul diferitelor 

structuri organizatorice; 

k) săprezinte anual un raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul comisiei. În conţinutul 

raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările şi reclamaţiile considerate şi demonstrate ca nefondate, 

iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor 

implicate. Acest raport se face public; 

l) sănotifice, prin intermediul comisiei de etică a ISJ, instituţiile statului, atunci când apar cazuri care sunt 

de domeniul legii penale, şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu  privire la cazurile 

respective. 

Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, combaterea absenteismului şi abandonului 

şcolar 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 monitorizarea frecvenţei elevilor din clasele primare;  

 monitorizarea frecvenţei elevilor din clasele gimnaziale;  

 monitorizarea frecvenţei elevilor din clasele liceale; 

 monitorizarea frecvenţei elevilor din clasele  de profesională; 

 monitorizarea elevilor cu număr ridicat de absente; 

 monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar;  

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

- Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei care să cuprindă măsuri educative în colaborare cu diverşi 

agenţi educaţionali (părinţi, psiholog şcolar, responsabilul Comisiei diriginţilor, Poliţia, Protecţia Copilului 

etc.); 

- să realizeze o bază de date cu elevii care prezintă risc de absenteism / abandon şcolar; 

- să identifice cauzele care favorizeaza absenteismul şcolar;  

- să monitorizeze, în colaborare cu diriginţii, elevii cu un număr ridicat de absenţe; 

- să previnăşi să diminueze eşecul şcolar prin stimularea interesului pentru educaţie, pentru 

autocunoaştere şi valorizare personală, prin stabilirea unor obiective de viaţă realistă, de către elev-părinte; 

- să organizeze întâlniri periodice cu colectivele de elevi ale şcolii pe tematica solicitată dar şi cu 

abordarea problemei absentesimului şi a abandonului şcolar; 

- să deruleze programe de consiliere individuală / de grup a elevilor cu risc de abandon şcolar, corelate 

nevoilor individualizate ale acestora; 

- să consilieze diriginţii în vederea adoptării măsurilor optime de prevenire a absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 

- să verifice măsurile luate de diriginţi ca urmare a identificării unor cazuri de absenteism; 

- să deruleze programe de consiliere a părinţilor elevilor în situaţie de risc; 

- să colaboreze cu toate comisiile educative din şcoală şi cu reprezentanţii comunităţii locale în cadrul 

proiectelor educative derulate în şcoală; 
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- să consulte psihologul şcolar, experţi în protecţia copilului, poliţia etc. cu privire la strategii şi tehnici 

de prevenire a abandonului şcolar şi a consecinţelor abandonului şcolar; 

- să realizeze întâlniri, dezbateri cu elevii, părinţii şi cadrele didactice în vederea cunoaşterii normelor 

cuprinse în Regulamentul Şcolar şi în Regulamentul de Ordine Interioară privind consecinţele absenteismul şi 

abandonul şcolar; 

- sărealizeze analize şi să prezente concluzii şi măsuri de remediere în urma prelucrării datelor privind 

frecvenţa elevilor. 

 

 

Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele 

rubrici: Nr.crt.; Obiective; Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 monitorizarea notarii ritmice din clasele primare;  

 monitorizarea notarii ritmice din clasele gimnaziale;  

 monitorizarea notarii ritmice din clasele liceale; 

 monitorizarea notarii ritmice din clasele  de profesională; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să întocmeascăsituaţii statistice, pe cicluri şi clase, privind numărul de note conform/neconform 

perioadei respective, cu nominalizarea cadrelor didactice care nu respectă normele notării ritmice; 

- să urmărească folosirea tuturor instrumentelor de evaluare; 

- să verifice numărul de note acordat fiecărui elev; 

- să verifice constituirea legală a mediei semestriale şi a celei anuale; 

- să verifice existenţa documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică; 

- să verifice existenţa concordanţei între notele trecute pe lucrările scrise şi a notelor trecute în catalog; 

- să verificesituaţia de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau abandon şcolar în cazul 

fiecarui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, in şedinţe ale consiliului profesoral. 

 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a  actelor de studii 
Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii are următorii responsabili: 

directorul/director adjunct, membri profesorii diriginţi şi compartimentul secretariat.  

Documentele şcolare se întocmesc numai pe formulare ale căror machetă şi conţinut sunt stabilite anual 

şi prezentate pe site-ul ministerului de resort în timp util, pentru a fi cunoscute şi preluate de toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

Documentele şcolare se întocmesc şi se arhivează cu respectarea reglementărilor legale. După 

completare, toate documentele şcolare devin acte cu regim special. Completarea registrelor matricole 

(denumirea instituţiei, nivelul de învăţământ (după caz); în interior se vor scrie obligatoriu: numărul 

matricol/nr.volumului matricol, numele iniţiala tatălui, prenumele elevului, data şi locul naşterii, numele şi 

prenumele părinţilor, CNP-ul (codul numeric personal); menţiuni privind transferurile elevului, data efectuării; 

unitatea şcolară la/de la care se transferă, data; situaţia şcolară pe fiecare an de studiu şi pe fiecare disciplină cu 

menţiunea unităţii şcolare unde a fost înmatriculat elevul; semnătura profesorului diriginte, secretarului, 
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directorului, ştampila rotundă a unităţii; se completează cu situaţia la învăţătură la sfârşitul fiecărui an şcolar 

(iunie) şi după examenele de corigenţa (septembrie). 

Catalogul clasei: Fiecare diriginte are obligația de a citi cu atenție și de a respecta cu strictețe “Normele 

de completare și folosire a catalogului”, existente în fiecare catalog, semnând la sfârșitul instrucțiunilor de pe 

prima pagina a catalogului (completează datele personale ale elevilor, verifică corectitudinea datelor înscrise în 

catalog, verifică corectitudinea mediilor semestriale și anuale, calculează mediile generale semestriale și anuale 

ale elevilor, completează situația școlară a elevilor în catalog și carnetul de note). 

 Cataloagele pentru examenele de corigențe și diferențe: completarea acestora se face cu respectarea 

rubricaţiei din formular, conform metodologiei specifice fiecărui tip de examen, de către membri comisiei.  

Registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii  devine document școlar cu regim special, 

după completarea cu datele de identificare ale elevului 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.   

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

-  

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să verifice întocmirea corectă a documentelor şcolare; 

- să remedieze eventualele greșeli în întocmirea acestora; 

- să semnaleze conducerii unității cazurile repetate de nerespectare a normelor de completare a 

documentelor școlare; 

- să verifice respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentului privind actele de studii şi documentele 

şcolare din învăţământul preuniversitar; 

- să verifice respectarea legislaţiei în vigoare privind normele PSI legate de gestiunea actelor de studiu; 

- să verifice achiziţionarea, evidenţa şi gestiunea actelor de studii şi a evidenţelor şcolare; 

- să respecte legislaţia în vigoare privind întocmirea şi eliberarea actelor de studii, a duplicatelor de pe 

actele de studii; 

- săcolaboreze cu Inspectoratul şcolar privind anularea, modificarea şi eliberarea actelor de studii. 

 

Comisia pentru orientare şcolară şi profesională 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 
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Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) elaborarea planului de activități al comisiei; 

b) consilierea elevilor și părinților  privind Metodologiile de desfăşurare a examenelor naţionale şi 

deadmitere; 

c) stabilirea şi aplicarea strategiei de dezvoltare a carierei pentru elevi; 

d) consilierea în probleme legate de tehnici de învăţare eficientă; 

e) consilierea în situaţii de rămânere în urmă la învăţătură; 

f) consilierea pentru elevii performanţi; 

g) consilierea în chestiuni legate de viaţa personală; 

h) consilierea de specialitate; 

i) consilierea în alegerea carierei; 

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

k) dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar; 

l) formarea atitudinilor de acceptare a schimbărilor din mediul social, economic, cultural şi politic în care 

absolventul îşi desfăşoară activitatea;  

m) participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare; 

n) colaborarea cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor; 

o) asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare; 

p) elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

q) organizează și răspunde de punctul de informare OSP; 

r) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care le prezintă 

în consiliul profesoral; 

s) realizarea de studii de oferte pe piaţa muncii; 

t) achiziţionarea şi utilizarea unor platforme profesionale privind consilierea şcolară şi profesională dar şi 

consilierea pentru dezvoltarea carierei; 

u) realizarea de activităţi comune cu comisia diriginţilor şi consilierul educativ, în vederea dezvoltării 

armonioase şi eficiente a elevilor pentru viaţa profesională. 

Comisia internă de evaluare continuă(CIEC) 
COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ îşi desfăşoară activitatea conform Metodologiei 

privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi profesională a copiilor, a elevilor şi a 

tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobata prin OMECTS nr 6552/2011. Membrii CIEC nu deleagă 

propriile responsabilităţi unor persoane care nu au competenţele necesare pentru activităţile respective. 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) elaborează planul de activități al comisiei; 

b) evaluează, diagnosticheazăşi urmăreşte evoluţia şcolară a elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de 

învăţământ special şi special integrat;  

c) realizeazăşi monitorizează aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru elevii/tinerii cu CES; 
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d) propune reorientarea elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ special spre instituţii  de 

învăţământ de masă;  

e) asigură servicii de asistenţă psihoeducaţională elevilor/tinerilor cu CES;  

f) asigură servicii de consiliere şi asistenţa psihoeducaţională cadrelor didactice care furnizează programe 

de educaţie remedială; 

g) promoveazăînvăţământul incluziv; 

h) recomandă adaptarea unui plan de învăţământ sau a unei programe şcolare sau poate stabili un anumit 

plan de învăţământ, dintre cele în vigoare pentru învăţământul special şi special integrat, pentru a fi aplicat la o 

anumită grupă/clasa pentru copii/elevi; 

i) valorifică experienţa psihopedagogică pozitivăşi promovează ideile moderne privind educaţia specială 

prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetare aplicativăşi prin crearea de mijloace didactice. 

Comisia pentru programe de cooperare şi integrare europeană şi programe comunitare 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 

b) să desfăşoare activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

(elevi, părinţi, diriginţi, personalul şcolii, comunitate); 

c) să desfăşoare activităţi periodice de informare şi popularizare în rândul  elevilor şi personalului 

colegiului asupra noutăţilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de finanţare / site-uri de cooperare 

etc., emise de autorităţile în drept; 

d) să  desfăşoare periodic activităţi de recrutare de noi membri (elevi şi profesori) în echipa de lucru a 

comisiei; 

e) să desfăşoare activităţi de formare /consolidare/ dezvoltare a abilităţilor profesionale (scriere şi derulare 

de proiecte europene) şi sociale (de lucru în grup, de negociere a conflictelor etc.) ale membrilor comisiei; 

f) să antreneaze şi să sprijine cadrele didactice în procesul de elaborare şi derulare a proiectelor europene 

de accesare a burselor de formare continuă; 

g) să menţină şi să dezvolte colaborările şi parteneriatele (locale, naţionale, internaţionale) stabilite pe 

parcursul elaborării şi derulării proiectelor europene; 

h) să stabilească şi să dezvolte colaborări şi parteneriate cu alte instituţii din Europa 

i) să informeze cadrele didactice privind oportunităţile de finanţare a proiectelor de integrare europeană; 

j) să elaboreze programe de colaborare cu şcoli, licee, universităţi, instituţii atât din ţară, cât şi străinătate; 

k) să asigure păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli europene; 

l) să elaboreze proiecte pentru atragere de fonduri extrabugetare. 

 

Comisia pentru elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.  
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Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 
b) să efectueze studii de impact cu privire la oferta în derulare; 
c) să elaboreze propuneri fundamentate pentru planul de şcolarizare imediat şi de perspectivă prin 

adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele potenţialilor beneficiari; 
d) să încurajeze elevii şi cadrele didactice în activitatea de concepere şi alcătuire a unor proiecte care să le 

pună în valoare originalitatea, cu ajutorul metodelor moderne de exprimare: grafică modernă, calculator, 
Internet etc.; 

e) să promoveze imaginea şcolii în contextul climatului concurenţial actual, printr-un program coerent care 
vizează comunicarea externă şi relaţiile publice. Acest scop poate fi atins printr-o prezentare cât mai activă a 
rezultatelor deosebite obţinute atât de elevii cât şi de profesorii şcolii prin mijloacele de promovare clasice şi 
moderne; 

f) să organizeze şi să coordoneze activităţi ce ţin de promovarea imaginii unităţii şcolare cum ar fi: 
prezentarea ofertei educaţionale la nivel local/regional/naţional, upgradarea site-ului şcolii; 

g) să intensifice colaborararea cu familia prin iniţierea unui set de programe destinate implicării părinţilor 
în activitatea instituţiei, îmbunătăţirii comunicării între cadrele didactice şi părinţii copiilor (lectorate, 
consiliere, informare, activităţi recreative, umanitare etc.); 

h) să elaboreze şi să distribuie materiale de prezentare a ofertei curriculare, calificării şi prestigiului 
personalului didactic, bazei materiale a unităţii, modului în care instituţia răspunde nevoilor şi cerinţelor 
comunităţii 

i) să urmărească, prin mijloace diverse, formarea şi dezvoltarea continuă a brandului şcolii. 

 

Comisia de elaborare a schemelor orare 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci când 

acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 schemele orare pe clase; 

 încadrările pe clase; 

 încadrările pe profesori; 

 graficul de repartizare pe săli; 

 planurile cadru în vigoare; 

 orarul aprobat pe clase şi orarul aprobat pe profesori; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 
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 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 

b) să alcătuiască orarul şcolii și schema orară; 

c) să asigure concordanța schemelor orare cu planurile cadru valabile; 

d) să modifice orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări MEN, ISJ); 

e) să afişeze orarul claselor şi al cadrelor didactice după ce este aprobat de director şi asigură transmiterea 

la clase 

f) să respecte principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcusul activității școlare a elevilor; 

g) să coreleze specificul spațiilor de învățământ cu specificul activității programate a se desfășura în aceste 

spații; 

h) să centralizeze programarea orelor de dirigenţie şi de consultaţii cu părinţii stabilite de diriginţi şi sălile 

în care se vor desfăşura. 

Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoalǎ 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisiei şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 

b) să urmărească modul de realizare a serviciului pe şcoală ca şi componentă importantă în asigurarea 

securităţii instituţiei în timpul programului zilnic cu elevii, în conformitate cu conţinutul tuturor articolelor din 

regulament, împreună cu anexele lor, care se referă la serviciul pe şcoală; 

c) să elaboreze graficul serviciului pe şcoală al cadrelor didactice în funcţie de orarul acestora pe care  îl  

transmite directorului pentru avizare; 

d) să afişeze în cancelarie şi pe holuri planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală; 

e) să colaboreze cu conducerea școlii, consiliul de administrație și cu administratorul școlii în probleme 

privind asigurarea securității școlii în timpul programului zilnic; 

f) să atenționeze profesorii de serviciu care nu-și realizează corect sau integral sarcinile, competentele și 

responsabilitățile privind serviciul pe școală; 

g) să  monitorizeze efectuarea serviciului, operând schimbări în cazuri bine justificate; 

h) să asigure înlocuirile necesare în caz de absențe motivate (concediu medical, deplasări la formări și 

proiecte în alte localități sau altă țară etc.); 

i) să realizeze un raport adresat Consiliului de Administraţie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate 

sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizării acestuia.  

 

Comisia de gestionare SIIIR (SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN 

ROMÂNIA) 
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Comisia SIIIR are ca domeniu de activitate verificarea și completarea aplicației SIIIR cu toate datele cerute de 

către ISJ și MENCS, la termenele stabilite. 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 Regulamentul de funcționare al comisiei; 

 Legislația și actele normative cu care operează și în baza cărora se organizează comisia; 

 Manualele aplicației SIIIR; 

 Tabele cu date statistice colectate; 

 Plan școlarizare; 

 Proiect de încadrare; 

 Date finaciare; 

 Date cladiri; 

 Date mijloace de transport; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze planul de activități al comisiei; 

b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învățământ preuniversitar; 

c) să actualizeze bazele de date legate de elevi, personal didactic și auxiliary; 

d) să asigure funcţionalitatea sistemului informaţional a platformei; 

e) să culeagă datele necesare, de la conducerea CTIH, compartimentul contabilitate, secretariat, diriginți, 

etc., pentru actualizarea datelor cerute la nivelul platformei SIIIR, cu respectarea termenelor transmise de 

administratorul aplicației; 

f) să gestioneze conturile primite de la nivel ISJ pentru unitatea de învățământ  Secțiunea ”Plan de 

școlarizare”; 

g) să culeagă și să introducă informațiile legate de: număr de clase, număr de elevi, limbile de predare, 

numărul de locuri pentru elevi cu situații speciale (care au un handicap sau dizabilități etc.)   

h) să culeagă și să introducă informațiile despre clădirile, sălile, mijloacele de transport existente în 

unitatea de învățământ; 

i)   să culeagă și să introducă informațiile legate de bugete, cheltuieli, calculul estimării valorii anuale, 

execuție bugetară; 

j)  să colecteze și să gestioneze datele de identificare ale elevului, precum și gestionarea parcursului școlar 

al acestuia, de la înscriere în unitate, înregistrare într-o formațiune de studiu, acţiuni extrașcolare, trecerea dintr-

un ciclu de învățământ la următorul etc. 

k)  să gestioneze datele care vizează transferul elevilor; 

l) să gestioneze baza de date cu informații personale și privitoare la situația școlară a elevilor, cât și cu 

informații despre părinții/tutorii acestora; 

m) să culeagă și să introducă informațiile legate de proiectele sociale existente la nivelul unității de 

învățământ (programe sociale pentru elevi, părinți și personal); 

n)  să centralizeze și să gestioneze datele statistice cerute la fiecare început / sfârșit de semestru / an școlar, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

o) să colecteze și să gestioneze datele de identificare ale personalului existent în cadrul unității de 

învățământ; 
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p) să  introducă informațiile legate de cadrele didactice: denumire catedră, funcție didactică, statut catedră, 

mod de încadrare, sursă finanțare, post complet, viabilitate, număr ore (TC, CDS); 

q)   să colecteze și să introducă informațiile legate de situația școlară a fiecărui elev (absențe, note, medii), 

respectând termenele.  

Comisia privind educaţia pentru viaţǎ a elevilor (adicţii şi comportament adecvat) 
Se ocupă de 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 partenerii guvernamentali şi neguvernamentali, etc.  

Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu caracter stimulativ sau recreativ, de dezvoltare a 

spiritului de iniţiativă al elevilor şi cu participarea opţională a acestora. Activitatea extracurriculară cuprinde 

activităţi extra-clasă şi extraşcolare, desfăşurate în C.T.I.H. şi/sau în cluburi, tabere şcolare, baze turistice şi de 

agrement, instituţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive. 

 Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii.  

Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) să elaboreze programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate 

cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor; 

b) să identifice tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;  

c) să coordoneze participarea la/organizează activităţi menite să dezvolte în rândul elevilor o atitudine 

proactivă orientată spre valorile europene;  

d) să coordoneze cercuri pe obiecte de studiu, ştiinţifice, tehnico-aplicative, cultural-artistice, sportive, 

interdisciplinare, etc.; 

e) să organizeze vizite şi excursii, aprobate de director, pe baza propunerilor profesorilor-diriginţi sau 

profesorului-conducător, care îşi asumă răspunderea pentru întreaga lor desfăşurare; 

f) să organizeze standul unităţii şcolare la Târgul de ofertă educaţională; 

g) săcoordoneze pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, a Balului Bobocilor, a concursurilor şcolare, a 

serbărilor de Crăciun.   

h) să  elaboreze proiectele unităţii de învăţământ care vor fi înscrise  în CAEJ, CAER, CAEN; 

i) să organizeze Simpozioane, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc 

j) să colaboreze cu potenţiali beneficiari ai proiectelor comunitare în vederea valorificării oportunităţilor 

de finanţare; 

k)  să mediatizeze informaţii despre proiectele europene în rândul cadrelor didactice şi în rândul elevilor; 

l) să monitorizeze activităţile extracurriculare desfăşurate la  nivelul claselor; 

m) să disemineze informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

n) să faciliteze implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

o) să propună/elaboreze instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ; 
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Comisia pentru olimpiade, concursuri şcolare şi monitorizarea pregătirii elevilor pentru 

examenele de sfârşit de ciclu şcolar 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 Metodologii-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare  

 Regulament de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 

extrașcolare, la nivel internațional, național și regional;  

  programele pentru concursuri și olimpiade școlare; 

  tabel nominal cu elevii capabili de performanță, pe cicluri de învățământ; 

  graficul desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare conform calendarului întocmit de MEN;  

 graficul de pregătire suplimentară a elevilor înscriși la olimpiade/concursuri școlare; 

 subiecte date la olimpiade/concursuri pe discipline în ultimii trei ani școlari; 

  rezultatele obținute de elevii școlii la olimpiade/concursuri în anul școlar în curs, pentru fiecare etapă 

de desfășurare;   

 tabel nominal cu cadrele didactice din CTIH cuprinse în comisiile de organizare şi/sau  evaluare a 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi funcţia din comisie. 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să identifice  nevoile individualizate ale beneficiarilor; 

- săactivizeze Consiliul Elevilor şi să faciliteze colaborarea sa cu toate comisiile colegiului; 

- să urmărească respectarea întocmai a metodologiei de desfăşurare a examenelor, a normelor şi a legilor 

în vigoare; 

- să organizeze examenul de corigenţă,  de încheiere a situaţiei şcolare şi a examenelor de diferenţe în funcţie 

de normele şi cerinţele MEN; 

- să sprijine diriginţii în elaborarea documentaţiei necesare înscrierii la examenele de certificare a 

competenţelor profesionale nivel 3/nivel 4/nivel 5; 

- să promoveze spiritul de competiție și performanță a studiului disciplinelor prevăzute încurriculum-ul 

școlar; 

- să încurajeze participarea elevilor la competiţii care să permită valorificarea creativităţii acestora și 

valorizarea lor;   

- să stimuleze elevii cu performanţe şcolare înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în diverse 

domenii de activitate. 

- să stabilească componenţa comisiilor de examinare şi datele de desfăşurare a examenelor; 

- să asigure condiţiile de desfăşurare a examenelor în condiţii optime, astfel încât examenele să constituie 

o probă obiectivă de apreciere a nivelului educaţional al elevilor; 

- să asigure circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor; 

- să caute pe internet sau prin alte surse diverse concursuri de interes general şi să facă o selecţie a 

acestora; 

- să întocmească graficul de desfăşurare a concursurilor; 

- să asigure participarea elevilor; 

- să se preocupe de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară; 
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- să stabilească profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori; 

- să asigure dezvoltarea unei colaborări eficiente cu instituţii, ONG-uri, cluburi (locale, naţionale, 

internaţionale) în vederea creşterii atractivităţii şi calităţii activităţilor şi performanţelor şcolare; 

- să stabilească şi să implementeze planurile concrete de promovare (internă – revista şcolii, consilii etc. 

şi externă – site-ul şcolii, mass-media etc.) a activităţilor, competiţiilor şi a elevilor cu rezultate deosebite la 

activităţile, competiţiile şi olimpiadele şcolare; 

- să transmită rezultatele la ISJ;  

- să planifice orele de pregătire suplimentară pentru examenele de absolvire şi pentru concursurile 

şcolare; 

- să centralizeze datele privind participarea elevilor la concursurile şcolare;  

- să stabilească necesarul de premii pentru elevii cu rezultate deosebite; 

- să distribuie, la nivelul CTIH, lista olimpiadelor și concursurilor școlare și a competițiilor sportive ce se 

vor organiza și desfășura la nivel internațional, național și regional, pentru anul școlar în curs, aprobată de 

MEN; 

-  să monitorizeze participarea elevilor la concursurile organizate în școală și în afara ei; 

- să centralizee rezultatele obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare; 

- să realizeze informări semestriale/anuale privind participarea și rezultatele obținute la olimpiade și 

concursuri; 

- să elaboreze graficul de pregătire al elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolareşi să facă 

propuneri pentru organizarea de către CTIH a unor concursuri şi competiţii şcolare; 

-   să monitorize cooptarea cadrelor didactice din CTIH în comisiile de organizare şi/sau  evaluare a 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  

 

Comisia pentru aprovizionarea şi distribuirea manualelor şcolare 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să colaboreze cu conducerea unităţii şcolare pentru realizarea comenzii de manuale şcolare pentru anul 

şcolar viitor; 

- să centralizeze anual necesarul de manuale şcolare gratuite pentru toate clasele; 

- să se ocupe de valorificarea, păstrarea şi returnarea manualelor gratuite; 

- să informeze în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative; 

- să realizeze baza de date privind manualele şcolare existente în unitatea şcolară şi care sunt utilizabile; 

-  să stabilească repartizarea pe clase a manualelor gratuite; 

- să distribuie manualele şcolare diriginţilor şi elevilor pe bază de proces verbal; 

-  să verifice permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista manualelor 

aprobate de MEN; 

- să monitorizeze modul de distribuire şi folosire a manualelor şcolare; 

- să realizeze propuneri de casare către comisia de inventariere şi casare a manualelor uzate din punct  de 

vedere fizic şi moral; 
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- să asigure condiţiile necesare spaţiului de depozitare a manualelor şcolare şi a cărţilor din bibliotecă; 

- să colaboreze cu diriginţii claselor în vederea păstrării în bune condiţii a manualelor şcolare de către 

elevi; 

- să centralizeze necesarul de carte şcolară al comisiilor metodice;  

- să monitorizeze achiziţionarea şi utilizarea cărţilor şi publicaţiilor; 

- să propună conducerii unităţii casarea manualelor şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului 

de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror valabilitate a expirat. 

 

Comisia responsabilă cu primirea, verificarea şi gestionarea actelor justificative 

privind naveta elevilor și a cadrelor didactice din unitate  
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să colaboreze cu conducerea unităţii şcolare pentru realizarea decontării transportului elevilor şi cadrelor 

didactice; 

- să primească de la diriginți actele justificative privind naveta elevilor şi să le verifice; 

- secretarul comisiei va preda actele pentru decontarea contravalorii acestora; 

- să colaboreze cu compartimentul secretariat pentru verificarea și gestionarea actelor justificative privind 

naveta cadrelor didactice. 

 

Comisia pentru primirea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie elevilor 

claselor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

responsabil: 

- elaborarea planului de activități al comisiei; 

- primirea produselor de lapte şi panificaţie; 
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- întocmirea documentaţiei aferente primirii; 

- distriburea produselor la nivelul unităţii; 

- întocmirea documentaţiei aferente distribuirii; 

- întocmirea documentaţiei solicitate de Consiliul Judeţean Iaşi; 

- depunerea documentaţiei solicitate de Consiliul Judeţean Iaşi; 

Membrii comisiei – responsabilii pe clase cu primirea şi distribuirea alimentelor au următoarele obligaţii: 

- să înainteze zilnic, la ora  9
00

, responsabilului pe şcoală, situaţia numerică a prezenţei la clasa de care 

răspund; 

- să urmărească, împreună cu acesta, calitatea şi cantitatea produselor recepţionate; 

- să distribuie elevilor prezenţi în clasă produsele recepţionate; 

- să asigure consumarea produselor de către elevi în condiţii de siguranţă; 

- împreună cu medicul / asistentul medical să stabilească lista cu elevii care au intoleranţă la substanţele 

componente şi care au interdicţie (acte medicale şi cerere din partea părinţilor). 

 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI COMISII OCAZIONALE 

Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie 

Socială „Bani de liceu“, “Burse profesionale”, burse şcolare, EURO 200 şi acordarea 

asistenţei sociale 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 documente legislative referitoare la Programului Naţional de Protecţie Socială „Bani de liceu“, “Burse 

profesionale”, burse şcolare, EURO 200 şi acordarea asistenţei sociale 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să asigure informarea elevilor și diriginților privind legislația specifică pentru obținerea burselor și 

ajutoarelor materiale, criteriile, metodologia de acordare a burselor şi alte drepturi  materiale; 

- să înregistreaze și să verifice dacă sunt respectate condiţiile legale de acordare a burselor şi a altor 
ajutoare materiale; 

- să completeze cererile cu veniturile medii, cu media şi numărul de absenţe pe anul anterior; 

- să propună CA lista elevilor care pot beneficia de burse sau ajutoare materiale; 

- să urmărească situația absențelor elevilor beneficiari de burse și ajutoare materiale; 

- să analizeze și să rezolve eventualele contestații; 

- să centralizeze absenţele beneficiarilor de burse; 

- să încarce electronic datele elevilor solicitanţi în programul Bani de liceu, burse profesionale, alte 

drepturi materiale legale; 

- să îşi desfăşoare activitatea conform calendarului anual aprobat prin ordin al ministrului; 

- să întocmească statele de plată. 
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Dosarele întocmite pentru obținerea burselor și ajutoarelor materiale, precum și documentele comisiei se 

arhivează, cu respectarea prevederilor legale, de către serviciul secretariat. 

 

Comisia de implementare a Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (S.N.A.C.) şi de 

management artistic, sportiv, cultural 
Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să aplice Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, care este un program educaţional care uneşte 

liceele cu şcolile speciale/centre de plasament;  

- să se implice în realizarea incluziunii și implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor 

celor interesați într-un program educațional de activitate ce promovează intens incluziunea socială;  

- să propună dezvoltarea activității de voluntariat, realizată de elevii școlii, părinții sau bunicii acestora; 

- să iniţieze programe de Acţiune Comunitară între voluntarii din liceu, pe de o parte și persoanele aflate 

în dificultate, pe de altă parte; 

- să monitorizeze modul de realizare a acțiunilor prevăzute în planul de acțiune; 

- să transmită permanent informații către organul ierarhic superior; 

- să modifice, la nevoie, programul de activități sau conținutul unora, fără a modifica obiectivele și 

finalitățile propuse inițial; 

- să organizee la nivelul şcolii sau la nivelul claselor acţiuni cultural-artistice prilejuite de anumite ocazii 

festive cum ar fi: Ziua Naţională a României pe 1 Decembrie, Sărbătorile de iarnă, 8 Martie, 1 iunie, Ziua 

Şcolii, începutul şi sfârşitul anului şcolar etc; 

- să urmărească, prin desfăşurarea acestor activităţi culturale, crearea unui climat de înţelegere, propice 

muncii şi activităţii educative; 

- să se asigure ca prin programele cultural-artistice să fie valorificate tradiţiile şcolii şi să contribuie la 

evidenţierea acesteia în peisajul local, naţional; 

- să propună activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive); 

- să coordoneze pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, balului bobocilor; 

- să se implice, să organizeze și să monitorizeze activităţile prilejuite de Zilele şcolii; 

- să evalueze semestrial rezultatele acțiunilor realizate, în corelație cu finalitățile propuse. 

Comisia pentru evaluarea creditelor profesionale transferabile 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  
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 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- să elaboreze planul de activități al comisiei; 

- să respecte prevederile ordinuluiNr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

- să analizeze dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită 

evaluarea/echivalareacreditelor profesionale transferabile; 

- să completeze macheta credite profesionale transferabile; 

- să comunice inspectoratului şcolar judeţean informaţii privind formarea continuă a personalului 

didactic, de conducere, de îndrumare şi de control din unitatea de învăţământ respectivă. 

 

 

Comisia pentru îmbunătăţirea, completarea, monitorizarea, evaluarea PAS-ului,  PDI-

ului, şi a Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului Intern 
Atribuţii: 
- Analizarea şi  reactualizarea priorităţilor naţionale şi a obiectivelor derivate din acestea; 

- Aplicarea instrumentelor de analiză diagnostică (analiză de nevoi, analiza SWOT); 

- Analizarea PRAI şi PLAI şi stabilirea direcţiilor de acţiune specifice şcolii pe baza analizei mediului extern; 

- Analizarea periodică a strategiei şi resurselor umane, materiale şi financiare;  

- Actualizarea planurilor operaţionale şi a indicatorilor generali de performanţă; 

- Verificarea realizării indicatorilor de performanță şi stabilirea modificărilor necesare în PAS/PDI; 

- Elaborarea / revizuirea Proiectului de dezvoltare instituțională/ Planului de acţiune al şcolii; 

- Prezentarea PAS/PDI revizuit în Consiliul Profesoral şi avizarea acestuia; 

- Prezentarea  PAS/PDI revizuit în Consiliul de Administratie şi aprobarea acestuia; 

- Prezentarea PAS/PDI revizuit în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 

- Afişarea / publicarea misiunii, viziunii, ţintelor strategice la loc vizibil (avizier, clase), website . 

Directorul 

 solicită factorilor interesaţi nominalizarea unor reprezentanţi în echipa de proiect; 

 decide asupra componenţei echipei de proiect şi a responsabilităţilor acesteia;  

 instruieşte echipa de proiect; 

 solicită partenerilor şcolii sprijinul pentru desfăşurarea procesului de consultare / informare; 

 verifică şi evaluează aplicarea planului de elaborare a PAS/PDI;  

 participă la elaborarea PAS/PDI prin formularea declaraţiei privind misiunea şi viziunea şcolii, respectiv 

definirea strategiilor pe termen scurt şi lung; 

 prezintă proiectul   PAS/PDI în CA şi CP; 

 decide asupra persoanelor responsabile de realizarea acţiunilor; 

 aprobă modificarea PAS/PDI ca urmare a schimbării survenite în mediul intern / extern.  

Echipa de proiect:  

 întocmeşte planul de elaborare a PAS/PDI; 

 verifică şi decide asupra factorilor intersaţi care urmează a fi consultaţi;  

 verifică şi decide asupra surselor de informaţii care vor fi utilizate;  

 coordonează procesul de colectare a unor date sau informaţii de la toţi factorii interesaţi; 

 interpretează şi analizează datele sau informaţiile cu privire la mediul intern / extern; 

 întocmeşte rezumate ale analizelor - propune obiective şi ţinte strategice; 

  propune activităţi şi modalităţi de desfăşurare a acestora. 
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Atribuțiile subcomisiei pentru actualizarea ROI:  

 Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al şcolii în conformitate cu ORDIN-ul 3027 /2018 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

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

5.079/2016;  

 Verifică şi decide asupra surselor de informaţii care vor fi utilizate;  

 PrezintăROI revizuit în Consiliul Profesoral şi avizarea acestuia; 

 Prezintă ROI revizuit în Consiliul de Administratie şi aprobarea acestuia; 

 Prezintă ROI revizuit în şedinţele comitetului de părinţi; 

 Urmăreşte semnarea contractului educaţional la nivelul fiecărei clase. 

 

Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice 
Atribuţii 

- Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, procedurile interne si 

toate regulile interne din cadrul CTIH; 

-  Întocmirea situaţiilor statistice;  

- Redactarea situaţiilor statistice;  

- Înregistrează la registratura unităţii situaţiile statistice;  

- Supun spre aprobare conducătorul instituţiei de învăţământ a situaţiilor statistice. 

 

 

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină: 

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- elaborează planul de activități al comisiei; 

- cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile R.O.F.U.I.P., Statutul 

elevului şi ale Regulamentului intern al unităţii şcolare; 

- realizează o bază de date cu elevii problemă;  

- monitorizează, împreună cu comisia diriginţilor şi consiliul clasei evoluţia comportamentală şi a 

atitudinii elevilor problemă;  

- implică consilierul de la cabinetul de asistenţă psihologică în stabilirea unor măsuri ameliorative;  

- popularizează prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi a Regulamentului de ordine interioară privind sancţiunile disciplinare şi îndatoririle elevilor;   

- monitorizează periodic  comportamentul  elevilor în spaţiul şcolar;  

- relaţionează cu conducerea unităţii şcolare şi Poliţia de proximitate în vederea prevenirii unor eventuale 

abateri disciplinare sau comportamente deviante. 

- propune, după caz, Consiliului Profesoral sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare; 

- propune, dacă este cazul, consilierea psihopedagogică a elevilor care au săvârşit abateri disciplinare; 

http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-3027%20-2018-(196915)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-3027%20-2018-(196915)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-3027%20-2018-(196915)-(1).html
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- informează învăţătorii/diriginţii despre sancţiunile primite de elevi şi verifică aplicarea măsurilor 

disciplinare de către aceştia;  

- verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii 

diriginţi; 

- verifică modul de înştiinţare, în scris, a părinţilor elevilor care au săvârşit abateri disciplinare cercetate 

de către comisie, cu privire la abaterea săvârşită, a măsurilor şi sancţiunilor stabilite de aceasta; 

- elaborează instrumente de monitorizare a situaţiei disciplinare a elevilor; 

- consiliază şi sprijină cadrele didactice cu mai puţină experienţă în învăţământ sau care au cazuri de 

abateri disciplinare grave în clasa pe care o conduc; 

- întocmeşte rapoarte semestriale/anuale, privind starea disciplinară din instituţia de învăţământ. 

 

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 
 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control 

din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a îndatoririlor ce le revin 

potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează 

interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii; 

 Componenţa comisiei de disciplină se stabileşte de către C.A., prin numirea a 3-5 membri, dintre care 

unul fiind reprezentant al organizaţiei sindicale din şcoală, toţi membrii comisiei fiind propuşi şi acceptaţi drept 

persoane recunoscute cu înaltă calitate morală, civică şi profesională; 

 Comisia poate funcţiona cu caracter permanent dacă are conceput un statut propriu de funcţionare, 

altfel, aceasta funcţionează doar cu caracter temporar; 

 Comisia are rolul de a cerceta eventualele fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, săvârşite de 

personalul salariat al şcolii, conform legislaţiei în vigoare şi Regulamentului de ordine interioară; 

 Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea și contestarea deciziilor 

respectă prevederile legii. 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

 

Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt: 
 prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind nevinovat, 

atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită; 

 garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat disciplinar de a 

fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în apărarea sa; 

 obligaţia comisiei este de a proceda la soluţionarea cauzei cu respectarea termenului de 30 de zile, 

conform prevederilor legale; 

 legalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege, conform prevederilor 

legii; 
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 unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură 

sancţiune disciplinară. 

În cadrul cercetării abaterilor prezumate, comisia de disciplină are următoarele atribuţii, sarcini, competenţe şi 

responsabilităţi: 

- analizează faptele aduse în atenţia comisiei prin sesizări/reclamaţii scrise, care se pot constitui în abateri 

disciplinare, conform legislatiei în vigoare (analizează circumstanţele în care au fost săvârşite, precum şi 

urmările acestora); 

- asigură respectarea prevederilor Legii nr.128/1998 cu modificările şi completările ulterioare privind 

Statutul personalului didactic şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar, a Regulamentului de ordine interioară şi a fişei postului pentru personalul didactic şi didactic 

auxiliar;  

- asigură respectarea prevederilor codului muncii şi contractului colectiv de muncă, a fişei postului pentru 

personalul nedidactic; 

- asigură realizarea unei cercetări imparţiale, obiective, deontologice, privind eventualele abateri 

disciplinare al personalului angajat al şcolii; 

- consemnează şi îndosariază orice alte date concludente referitoare la cazul cercetat; 

- obligativitatea audierii celui cercetat şi verificarea apărării; 

- înştiinţarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei dorită a fi audiată; 

- înştiinţarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei care trebuie sa dea declaraţii scrise; 

- consemnează într-un proces-verbal toate declaraţiile verbale rezultate în timpul audierii; 

- permite persoanei cercetate de a lua la cunoştinţă de toate actele cercetării în scopul producerii de probe 

în apărare; 

- anexează la dosarul de cercetare toate documentele prezentate de persoana în cauză în scopul apărării; 

- stabileşte existenţa sau inexistenţa vinovăţiei; 

- permite persoanei cercetate de a lua cunoştinţă de toate actele cercetării în scopul producerii de probe în 

apărare; 

- finalizează cercetarea şi întocmeşte raportul de cercetare; 

- înaintează Consiliului Profesoral raportul privind cercetarea abaterilor prezumate, în vederea stabilirii 

gradului de vinovăţie şi a aplicării eventualelor sancţiuni. 

- prezentă în cadrul consiliului de administraţie a rezultatelor cercetării şi eventual a propunerilor legale 

de sancţionare. 

 În cazul înregistrării unor abateri de către unul dintre membrii comisiei de disciplina, directorul şcolii 

convoacă consiliul profesoral şi propune alegerea unei alte comisii de disciplină, care va funcţiona după 

aceleaşi reguli. 

Comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţii publice şi de recepţie a valorilor 

materiale 

Responsabilul comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul şcolar sau de conducerea şcolii. 

   Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar.  

Dosarul este întocmit de responsabilul Comisiei  şi trebuie să conţină:  

 copie după Decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se 

certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;  

 planul de activități al comisiei (semestriale şi anuale), cu următoarele rubrici: Nr.crt.; Obiective; 

Modalităţi de rezolvare; Termen; Observaţii; 

 componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 procese verbale ale şedinţelor Comisiei; 

 alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; 

 raport anual/semestrial privind activitatea comisiei. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 
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- elaborează planul de activități al comisiei; 

- asigură cadrul legislativ și organizatoric pentru activitățile specifice comisiei; 

- aprobă/reaprobă activitățile comisiei; 

- verifică conformitatea procedurii de selecție a ofertelor; 

- semnează documentele necesare selecției ofertelor; 

- pune in aplicare prevederile procedurii de selectie a ofertelor; 

- se ocupă de realizarea licitaţiilor în favoarea CTIH şi a oportunităţilor acestuia, respectând întocmai 

cadrul legal; 

- analizează solicitările pentru licitaţie, împreună cu conducerea şcolii şi Consiliul de Administraţie (dacă 

este cazul); 

- organizează licitaţiile; 

- are obligaţia ca, după finalizarea licitaţiei, să anunţe conducerea unității despre bunurile achiziţionate şi 

starea acestora; 

- se ocupă de recepţia tuturor materialelor, a obiectelor, a cărţilor şi altor bunuri achiziţionate de CTIH, în 

condiţiile cerute de lege; 

- întocmeşte documentaţia necesară recepţiei, urmărind corectitudinea actului de recepţie, în cadrul legal 

existent; 

- monitorizează activitatea magazionerului/gestionarului CTIH în privinţa achiziţionării de bunuri;  

- verificarea corespondenţei  dintre bunurile aflate pe listăşi cele achiziţionate în realitate;  

- verificarea încadrării în standardul de calitate a bunurilor achiziționate;  

- colaborează cu administratorul de patrimoniu şi cu comisia de inventariere;  

- participarea la verificarea cantitativă a materialelor intrate în unitatea de învăţământ, semnând în locul 

stabilit din nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe; 

- verifică (cantitativ şi calitativ) bunurile materiale ce se primesc; 

- rezultatele verificărilor calităţii şi cantităţii bunurilor materiale se consemnează în nota de recepţie; 

- stabilirea cantităţii se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcţie de natura bunurilor şi 

valorile materiale;  

- verificarea calitativă constă în determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor bunurilor primite, pentru a 

stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau standardele de calitate;  

- verificarea cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale se desfăşoară concomitent;  

- mărfurile se introduc în gestiune, întocmindu-se nota de intrare-recepţie;  

- gestionarul înregistrează în fişele de magazie fiecare reper (material zilnic, corespunzător operaţiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaşte stocul existent);  

- folosirea imprimatelor tipizate şi a formularelor, ale căror modele sunt prevăzute în instrucţiuni şi 

modele în vigoare, este obligatorie. 

Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniu 
Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

- elaborează planul de activități al comisiei; 

- realizează procedurile pentru inventar, în condiţiile legii; 

- instruirea personalului responsabil cu inventarierea în vederea efectuarii operaţiunilor de inventariere; 

- să organizeze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere şi să realizeze în finalul acestuia 

procesele verbale, conform legislaţiei în vigoare; 

- să controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere; 

- să controleze, atunci când este cazul, dacă sunt păstrate în bune condiţii obiectele de inventar; 

- să informeze conducerea şcolii şi Consiliul de Administraţie (după caz) de neregulile apărute după 

inventar; 

- monitorizează activitatea de inventeriere a mijloacelor materiale existente în şcoală; 

- verifică respectarea normelor legii în ceea ce priveşte inventarierea şi casarea fondului de carte, reviste 

şi a tuturor mijloacelor materiale de care dispune şcoala; 

- inventariază o dată pe an (de regulă în noiembrie - decembrie) toate bunurile existente în unitate; 
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- consemnează existenţa sau lipsa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe pe baza listei de inventar 

deja existente; 

- înaintează propuneri pentru casarea diferitelor obiecte de inventar care sunt deteriorate sau care prezintă 

un pericol pentru personalul unităţii; 

- verifică funcţionalitatea bunurilor şcolii;  

- întocmeşte scurte rapoarte de constatare în legatură cu starea calitativă a unor bunuri din patrimoniul 

şcolii;  

- face propuneri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii;  

- colaborează cu administratorul de patrimoniu, administratorul financiar, comisia de recepţie a bunurilor 

şi comisia de casare, pentru buna desfăşurare a activităţii;  

- hotăreşte scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de comisia de casare;  

- sesizează conducerea şcolii si consiliul de administraţie cu privire la anumite lipsuri, disfuncţionalităţi, 

sau deteriorari premature ale unor bunuri din patrimoniul şcolii;  

- elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind starea patrimoniului şcolii.  

 

 

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

Comisia are următoarele atribuţii: 

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, pe care le prezintă 
conducerii instituţiei şi care trebuie aprobate în Consiliul de administraţie; 

- verifică la faţa locului starea mijloacelor fixe sau a materialelor propuse pentru casare, realitatea datelor 

cuprinse în documentaţie, precum şi dacă degradarea se datorează unei gospodăriri necorespunzătoare, 

verificările făcându-se în prezenţa gestionarului iar constatările consemnându-se într-un proces-verbal care se 

depune conducerii instituţiei în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei complete; 

- centralizează propunerile făcute de către comisiile metodice şi de către comisia de inventar, şi apoi le 
comunică spre aprobare Consiliului de administraţie; 

- îndelineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege precum şi cele date în sarcina sa de conducerea 
institutiei; 

- colaborează cu administratorul de patrimoniu şi administratorul financiar al unităţii de învăţământ; 

- verifică încadrarea bunurilor în termenul de folosinţă conform Legii patrimoniului; 

- hotărăşte casarea acelor bunuri care au depăşit termenul de folosinţă şi scoaterea din uz a acelor bunuri 
care au suferit o deteriorare prematură; 

- întocmeşte referate care vizează casarea anumitor bunuri; 

- întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea comisiei; 

- după primirea aprobării, participă la dezmembrarea, distrugerea materialelor/ obiectelor casate;  

- propune valorificarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de reparaţie.  
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