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Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I  

Cadrul de reglementare  

Art. 1  

(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit 

în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.  

(2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale 

regulamentului intern.  

Art. 2  

(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ care 

reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de 

învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, unităţile de învăţământ îşi elaborează 

propriul regulament de organizare şi funcţionare.  

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări cu caracter 

general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se elaborează de către 

un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea 

consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor 

desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al 

elevilor.  

(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările 

ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, 

acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic.  

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare 

ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie.  

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la 

secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a 
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elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de 

învăţământ.   

(7) Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar/Profesorii diriginţi au 

obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unității de învățământ.  

(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual sau ori de 

câte ori este nevoie.   

(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie 

abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.     

(10) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele 

colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea 

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.  

(11) Respectarea prevederilor Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi, este obligatorie. 

Nerespectarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.  

 

Capitolul II  

Principii de organizare și finalităţile învăţământului preuniversitar   

Art. 1 

(1) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se organizează şi funcţionează pe baza 

principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

din Legea nr.185 din 20.08.2020. 

(2) Conducerea Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna îşi fundamentează deciziile pe 

dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului 

şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Legea nr.185 din 2020.  

Art. 2 

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se organizează şi funcţionează independent de orice 

ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
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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. 3. Bugetul alocat şcolii va fi folosit pentru plata drepturilor salariale, burselor pentru elevi, pentru 

lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizare a bazei materiale a şcolii. Veniturile extrabugetare vor fi 

utilizate conform hotărârilor Consiliului de Administraţie. 

Art. 4. Angajarea, promovarea, trecerea la gradaţii superioare şi rezolvarea altor situaţii similare, se vor 

realiza pe baza legilor în vigoare, a Statului de funcţii, a Normativelor de încadrare şi a resurselor 

extrabugetare ale şcolii. 

Art. 5. Misiunea asumată de Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna este de a asigura o forţă de 

muncă motivată şi calificată, capabilă să facă faţă cerinţelor economice şi sociale în context local, naţional şi 

internaţional prin ridicarea nivelului de performanţă al elevilor la standardele Uniunii Europene, prin 

susţinerea şi îndrumarea tinerilor pentru valorificarea întregului lor potenţial. 

 

Organizarea Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

 Capitolul I Rețeaua școlară   

 

Art. 1 Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna autorizat să funcţioneze acreditat, face parte din 

reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.  

Art. 2 

(1) În sistemul naţional de învăţământ, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna dobândește 

personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

(2) Fiind unitate de învăţământ cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene 

(după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă prevederile 

legislaţiei în vigoare;  

b) dispune  de  patrimoniu,  în  proprietate  publică/privată  sau  prin administrare/ 

comodat/ închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);    

c) cod de identitate fiscală (CIF);  

d)      cont în Trezoreria Statului;  

e)      ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare 

nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;     
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f)     domeniu web - https://liceulcumpanact.ro/  

(3) are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.  

Art. 3 

(1) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor din comuna Cumpăna arondate acesteia, 

în vederea şcolarizării elevilor.  

(2) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna şcolarizează în învăţământul primar gimnazial, 

profesional și liceal, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în comuna Cumpăna. 

Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.  

 

Capitolul II   

Organizarea programului școlar   

Art. 1 Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna funcţionează în sediul din Str. Şos. Constanţei, 

nr. 136, în trei corpuri de clădire, corpul A, corpul B, corpul C, precum și în sediul din str. Iancu Jianu nr.1, 

în Campusul școlar. 

Art. 2 Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se încadrează în filiera tehnologică, cu profil 

Servicii și Tehnic. 

Art. 3 Şcoala este „liceu tehnologic” cu patru forme de învăţământ: 

- învăţământ primar 

- învăţământ gimnazial 

- învăţământ liceal 

- învăţământ profesional 

Art.4 (1) Clasa a IX-a pe filieră tehnologică se constituie în funcţie de oferta educaţională a şcolii, de limbile 

străine studiate şi de opţiunile elevilor. 

          (2) Clasele pe profiluri şi specializări (a X-a, a XI-a şi a XII-a) se constituie în funcţie de oferta şcolii, 

media de departajare, opţiunile elevilor şi limbile străine studiate. 

Art. 5 

(1)         Anul şcolar începe la 1 septembrie 2021 şi se încheie la 31 august 2022, conform Ordinului 

Ministerului Educaţiei nr. 3243 din 5 februarie 2021, privind structura anului şcolar 2021-2022. 

(2)         În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile 

şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit Ordinului 5196/1756 al 

Ministerului Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 

https://liceulcumpanact.ro/
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organiyare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. 

(3)         Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:  

a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul liceului, precum şi la nivelul unităţii de 

învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea 

inspectorului şcolar general, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ - la cererea inspectorului şcolar general, cu 

aprobarea ministerului;  

c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a hotărârii 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență 

(CJSU/CNSU), după caz.  

(4)     Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin 

modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ.  

(5) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri 

specifice în vederea continuării procesului educaţional.  

(6) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a a elevilor în clase se realizează cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  

(7) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și desfășurare a 

activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

Art. 6 

(1)       Programul de lucru din Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se desfăşoară după cum 

urmează : 

a) În clasele P-IV, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 

20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-

învăţare-evaluare acoperă 30 - 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.  

Dimineața: clasele P-IV (E), orele 8.00-11.30 

După-amiaza: clasele a IV-a (A, B, C, D), orele 12.30-17.20 

B)         Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal și profesional, ora de curs este de 50 de minute, cu 

o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 - 20 de minute.  

Dimineața: claselel V-XII, orele 8.00-14.50. 

c) Personalul de la secretariat, contabilitate, administrator, bibliotecar :  800 – 1600 
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d) Psihologul Şcolar : conform graficului afișat; 

e) administrator – conform graficului; 

f) Personalul muncitor şi de îngrijire : 700 – 1400 şi 1300 – 2000 (conform  graficului) 

g) Programul de lucru al elevilor va fi conform orarului şcolii şi graficelor de desfăşurare a instruirii 

practice, a orelor de laborator, de pregătire suplimentară. 

h) Profesorii îşi desfăşoară activitatea de predare-învăţare-evaluare potrivit orarului. 

i)  Pentru a nu perturba orele de curs cu elevii, programul de consiliere cu parinții și ședintele cu parinții se 

organizează în afara programului de funcționare din cele două schimburi. 

(2) (a) Orele de curs se vor organiza în săli de clasă, a căror repartizare o face Consiliul de Administraţie. 

 (b) Sala de clasă va fi luată în primire pe bază de Proces-verbal de predare-primire a inventarului clasei de 

către profesorul diriginte/ învațǎtor şi de către comitetul de părinţi, de la administratorul şcolii. 

 (c) Se va consemna prin proces-verbal întreg inventarul clasei şi totodată obiecţiile referitoare la stadiul în 

care se găsesc acestea. 

 (d) Neîntocmirea sau nesemnarea procesului-verbal de către profesorii diriginţi nu îi absolvă de 

răspunderile materiale ulterioare atunci când se constată fie bunuri deteriorate, fie lipsă a acestora. 

(3) (a) În instituţie se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală. 

(b) Coordonarea acestei activităţi o are Comisia de organizare a serviciului pe şcoală, ce va întocmi un grafic 

riguros pentru cadrele didactice. 

(c) Programul profesorilor de serviciu se desfășoară conform unui grafic aprobat de Consiliul de 

administratie al școlii. 

(d) Atribuţiile profesorului de serviciu se găsesc în prezentul Regulament ca anexe. 

(4) 

(a) Unitatea şcolară dispune de supraveghere asigurată de un sistem performant de supraveghere audio-

video,  iar intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală sunt supravegheate de agentul de la Poliţia Locală de 

serviciu. 

(b) Securitatea elevilor şi siguranţa desfăşurării în bune condiţii a activităţilor educative constituie priorităţi 

ale programului managerial. 

(5) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă 

determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în 

baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.  

 a) Cursurile şcolare se organizează în două schimburi astfel : 

- Dimineaţa : 8.00-15.00 (în cele două locaţii) 

- După-amiaza: 12.30-17.05 (clasele a IV-a; sediul din centru) 



 

7  

b) Pentru invatamantul primar, ora de curs este de 45 minute, iar pauzele de 10  minute. Pentru invatamantul 

gimnazial, liceal și profesional, ora de curs are 50 /45 minute, iar pauzele de 5 și 15 minute, intercalate. 

 

 

Capitolul III  

Formațiunile de studiu  

Art. 1 

(1) În Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna formaţiunile de studiu cuprind clase sau ani de 

studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform 

prevederilor legale.  

(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 

administraţie, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna poate organiza formaţiuni de studiu sub 

efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al liceului are posibilitatea de a consulta şi consiliul 

clasei, în vederea luării deciziei.  

(3)      Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care 

predarea se face individual sau pe grupe de elevi.  

(4)        În situaţii temeinic motivate, la profilul liceal şi profesional în care numărul de elevi de la o 

specializare/calificare profesională/un domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea 

unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.  

 Clasele menţionate la alin. (4) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire 

profesională/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar şi aprobarea ministerului.  

(5) La disciplinele comune pentru toţi elevii claselor menţionate la alin. (4), activitatea se desfăşoară cu 

toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfăşoară pe grupe.  

(6) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formațiuni de studiu 

diferite care aleg să studieze aceleaşi discipline opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, 

cu încadrarea în numărul de norme aprobat.  

Art. 2 

(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal, profesional, se asigură, de regulă, continuitatea 

studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a liceului.  
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(2) În cazul în care, constituirea formaţiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor alin. 

(1), conducerea unităţii de învăţământ asigură în program un interval orar care să permită asocierea elevilor 

pentru studiul limbilor moderne.       

(3) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de 

administraţie al liceului poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea lor.  

Managementul unităţilor de învăţământ 

Capitolul I  

Dispoziţii generale  

Art. 1 

(1) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna cu personalitate juridică este condus de consiliul 

de administraţie. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii se consultă, după caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, 

reprezentantul organizaţiei sindicale afiliată federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar- membru în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia 

părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este 

cazul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi 

în susţinerea învăţământului profesional şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.  

ART. 2 

    Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se asigură, la 

cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.  

Capitolul II  

Consiliul de administraţie  

Art. 1 

(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 

Cumpăna.  

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării.  

(3) Directorul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna este preşedintele consiliului de 

administraţie. 
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(4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai 

părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul 

reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, nu pot desemna alţi reprezentanţi.  

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

ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, 

în sistem de videoconferință.  

Art. 2 

(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observator, reprezentantul 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ.  

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

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are 

statut de observator.  

Capitolul III  

Directorul  

Art. 1 

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

vigoare.    

(2) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după 

promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul 

unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ. Modelul-cadru al 

contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin.  

(3) Contractul de management administrativ – financiar poate fi modificat exclusiv prin act adițional, cu 

acordul părților semnatare.   

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelul-cadru 

al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de 

management educational poate fi modificat exclusiv prin act adițional, cu acordul părților semnatare.  

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte 

sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.  

(6) Directorul poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie 

este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 
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consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii 

de învăţământ.  

(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea 

interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un 

cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar 

general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al 

persoanelor solicitate 

Art. 2 

(1)       În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:  

a) este reprezentantul legal al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna şi realizează conducerea 

executivă a acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educaţională;  

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;  

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de 

învăţământ;  

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

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

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa 

consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a 

conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii de învățământ, 

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

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:  

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;  

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

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

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.  

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:  

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

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

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  
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d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea 

personalului;  

e) aplică prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.  

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:  

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de 

administraţie;  

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

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

educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul 

informatic integrat al învăţământului din România  

(SIIIR);  

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

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

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

didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;  

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare;  

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al 

consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil 

pentru o perioadă de timp, din motive obiective;      

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul 

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

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul unităţii 

de învăţământ;  

k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare 

consiliului de administraţie;  

l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de 

învăţământ;  
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m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de 

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din 

unitatea de învăţământ;  

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor 

activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de 

administraţie;  

o) asigură, prin responsabilul Comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ, a programelor 

școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;  

p) controlează, cu sprijinul responsabilului Comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-

educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și 

extrașcolare;  

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

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii 

de învăţământ;  

s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de 

la programul de lucru;  

t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;  

u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;  

v) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;  

w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv a 

reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de 

învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;  

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.   

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

studiu- clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, 

calamități, alte situații excepționale;                    
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aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul unității de 

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

acestora.  

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice 

alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.  

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentantul organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi/sau, după caz, cu reprezentanţii 

salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.  

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, 

membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei 

obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, 

boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, 

preia atribuţiile directorului.  

 

Art. 3 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, 

directorul emite decizii şi note de serviciu.  

Art. 4 

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna sunt cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.  

 

Capitolul IV  

Directorul adjunct  

Art. 1 

(1) În activitatea sa, directorul este ajutat de un director adjunct.  

Art. 2  

(1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

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

educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  
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(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 

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

Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza 

hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al 

unităţii de învăţământ.  

Art.3 

(1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional, anexă 

la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la 

contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.  

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.  

Art. 4 

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

învăţământ.  

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

învățământ sau de către inspectorul școlar general.  

(3) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, 

conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau 

naţional.  

 

Capitolul V  

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale  

Art.1 

Pentru optimizarea managementului Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, conducerea 

acestuia elaborează documente manageriale, astfel:    

            a) documente de diagnoză;  

b) documente de prognoză;  

c) documente de evidenţă.  

Art. 2  

(1) Documentele de diagnoză ale Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna sunt:  

a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;  

b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.  
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(2) Conducerea Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu„ Cumpăna poate elabora şi alte documente de 

diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la 

atingerea obiectivelor educaţionale.  

Art. 3 

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct.  

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 

directorului la începutului anului şcolar următor.  

Art. 4 

Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 

Cumpăna sau prin orice altă formă.  

Art. 5 

  Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se 

prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.  

Art. 6 

(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale 

perioadei anterioare sunt:  

a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi 

tehnic (PAS);    

b) planul managerial (pe an şcolar);  

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului 

unităţii de învăţământ.  

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor, 

fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

Art. 7 

    (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează 

de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci ani. Acesta conţine:  

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 

comunitatea locală şi organigramă;  

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip 

PESTE);  

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;  
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d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.  

(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru învăţământul profesional corelează oferta educaţională şi de 

formare profesională cu nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivel local, judeţean şi regional, stabilite 

prin Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ 

(PLAI).  

(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.  

(4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se dezbate şi se 

avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea strategică, 

respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică care şcolarizează în învăţământ profesional este elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o 

echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii școlii şi se aprobă de către consiliul de 

administraţie.  

Art. 8 

(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director 

pentru o perioadă de un an şcolar.  

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la 

specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada 

anului şcolar respectiv.  

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 

consiliul de administraţie.  

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.  

Art. 9 

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, 

termenele, precum şi alte componente.  

Art. 10 

Documentele manageriale de evidenţă sunt:  

a) statul de funcţii;  

b) organigrama unităţii de învăţământ;  
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c) schema orară a unităţii de învăţământ;  

d) planul de şcolarizare;  

Personalul unităţilor de învăţământ 

Capitolul I - Dispoziții generale  

Art. 1 

(1) În Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, personalul este format din personal didactic 

de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.  

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de 

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.     

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

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea 

de învăţământ, prin reprezentantul său legal.  

Art. 2 

(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.  

(2) Personalul din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna trebuie să îndeplinească condiţiile 

de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.  

(3) Personalul din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna trebuie să aibă o ţinută morală 

demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi 

un comportament responsabil.  

(4) Personalului din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna îi este interzis să desfăşoare şi 

să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a 

acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.  

(5) Personalului din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna îi este interzis să aplice pedepse 

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

(6) Personalul din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna are obligaţia de a veghea la 

siguranţa elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, 

extracurriculare/extraşcolare.  

(7) Personalul din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna are obligaţia să sesizeze, după 

caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care 

le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.  

Art.3 
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(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi 

prin proiectul de încadrare ale Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

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

consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri 

funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul 

de administraţie şi se înregistrează la secretariatul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. 

Art. 4 

Coordonarea activităţii structurilor Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se realizează de 

către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, la propunerea directorului.   

Art. 5 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama Liceului Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” Cumpăna.  

 

Capitolul II -Personalul didactic   

Art. 1 

Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective 

de muncă aplicabile.  

Art.2 

Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, 

eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei și cercetării şi ministrului 

sănătăţii.   

Art.3 

Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.  

Art.4 

Salariații au dreptul la zile libere plătite conform art. 30 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de 

Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. 

Art. 5 

În Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se organizează pe durata desfăşurării cursurilor, 

serviciul pe şcoală.  Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a liceului.  
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Capitolul III -Personalul nedidactic   

Art. 1 

(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele 

colective de muncă aplicabile.  

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Liceul Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie aprobă comisiile de 

concurs şi validează rezultatele concursului.  

(3) Angajarea personalului nedidactic în Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se face de 

către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.  

Art.2 

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.  

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 

nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.  

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 

de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele 

necesare unităţii de învăţământ.  

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea 

periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii 

elevilor/personalului din unitate.  

 

Capitolul IV- Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ   

Art. 1 

Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.  

Art. 2 

(1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 

începutul anului şcolar, aprobată de C.P. şi C.A. la începutul anului şcolar, pe baza 

următoarelor criterii: 

 proiectarea activităţii 

 realizarea activităţilor didactice 

 evaluarea rezultatelor învăţării 

 managementul clasei de elevi 
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 managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale 

 contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic pe baza criteriilor 

Fişei de autoevaluare, aprobată de C.A. la începutul anului şcolar, pe baza următoarelor 

criterii: 

 proiectarea activităţii 

 realizarea activităţilor didactice 

 evaluarea rezultatelor învăţării 

 managementul clasei de elevi 

 managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale 

 contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare. 

 

(3) Conducerea Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna va comunica în scris personalului 

didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.  

 

Capitolul V -Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ   

Art.1 

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii 

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

Art. 2 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

Capitolul I - Organisme funcționale la nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

Secțiunea 1   

Consiliul profesoral   

Art. 1.  

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

practică din liceu. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.  

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

solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.  
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(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate 

şedinţele consiliilor profesorale din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna unde îşi desfăşoară 

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

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

consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.  

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

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

învăţământ.  

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

membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 

învăţământ, precum şi pentru elevi, părinţi, reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul 

şedinţei.  

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

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

consiliului profesoral.  

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

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

ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici 

şi ai altor parteneri educaţionali.  

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

procesul-verbal de şedinţă.  

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

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

învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de 

învăţământ.  

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

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

şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se 

găsesc la secretarul şi la director.  

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

ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem 

de videoconferință.  

Art. 2 
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    Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:  

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

învăţământ, care se face public;  

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

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

al unităţii de învăţământ;  

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

acestora;  

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

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

încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;  

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

prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;  

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

conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru 

elevii din învăţământul primar;  

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

consiliului de administraţie; iar pentru clasele de liceu și învăţământ profesional, consiliul profesoral 

avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare directorului;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

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

stabileşte calificativul anual;  

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice;  

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte 

normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului 

naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional şi propune consiliului de 

administraţie măsuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în 

condiţiile legii;  
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q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte 

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

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

Art. 3 

Documentele consiliului profesoral sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;  

b) convocatoare ale consiliului profesoral;  

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

Secțiunea a 2-a   

Consiliul clasei   

Art. 1 

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

din totalitatea personalului didactic 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, şi a 

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

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

respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional.  

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

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

diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.  

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

ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de 

videoconferință.  

Art. 2 

    Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru 

elevii cu rezultate deosebite;  

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

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7,00sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru învăţământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  
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e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 

1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f)  analizează abaterile  disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/institutorului/profesorului 

 pentru  învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.    

Art. 3 

(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu 

votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal 

de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la 

nivelul fiecărei clase. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. 

Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.   

 

Capitolul II - Responsabilități ale personalului didactic în Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 

Cumpăna 

Secţiunea 1   

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare   

Art.1 

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

didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor 

criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al liceului.  

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

educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul 

unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul 

reprezentativ al părinţilor, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii 

guvernamentali şi neguvernamentali.  

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

în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia formală şi nonformală.  

(4) Directorul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna stabileşte atribuţiile coordonatorului 

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



 

25  

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

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 2 

    Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:  

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;  

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale fiecărei clase;  

c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale Liceului 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu 

direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al 

părinţilorşi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;  

d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;  

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor;  

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;  

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;  

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilorşi a partenerilor educaţionali în activităţile 

educative.  

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanții legali pe 

teme educative;  

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ;  

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 

parteneriat educaţional;  

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.  

Art.3 

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

a) oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna în domeniul activităţii 

educative extraşcolare;  

b) planul anual al activităţii educative extraşcolare;  

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

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;  

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;  
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f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;  

g) rapoarte de activitate anuale;  

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

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.  

Art. 4 

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare participă la ședințele 

metodice programate de Inspectoratul școlar pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare.  

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.  

 

Secţiunea a 2-a  

Profesorul diriginte   

Art. 1 

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, profesional.  

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

(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/profesorului 

pentru învăţământul primar.  

Art. 2 

(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie.  

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

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

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.  

Art. 3 

(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se 

avizează de către directorul unităţii de învăţământ.  

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

desfășurate de profesorul diriginte astfel:  
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     a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;  

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

orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care 

se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la 

cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se 

realizează cu aprobarea directorului, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.  

 (4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru 

elevii clasei. Activităţile se referă la:  

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

baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";  

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, 

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

instituţii şi organizaţii.  

  (5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea 

elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.   

Art.4 

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

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

discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.În situații obiective cum ar 

fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura 

online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.    

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanții legali de la fiecare 

formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la 

avizier sau pe site-ul unitații de învățământ.  

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

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

dirigintelui, poate participa și elevul.   

Art. 5 

Profesorul diriginte/ personalul didactic din învățămantul primar are următoarele atribuţii:  

1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  
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c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este 

cazul;  

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

e) activităţi educative şi de consiliere;  

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

realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;     

2. monitorizează:  

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

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

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

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

3. colaborează cu:  

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

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi 

pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;  

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

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

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor 

probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;  

d) comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează activitatea 

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

educativă şcolară şi extraşcolară;  

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

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

clasei;  

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

referitoare la elevi;    

4. informează:  

a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare 

a liceului;  
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b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări și examene şi 

cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;  

c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

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

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

d) părinţii sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe  

nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

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

în vigoare sau fişa postului.   

Art. 6  

    Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

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

număr matricol);  

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

de organizare şi funcţionare a liceului;  

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

conformitate cu reglementările prezentului Regulament;  

d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către Consiliul 

clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;  

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

Regulament și statutul elevului;  

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

în carnetul de elev;  

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

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

vigoare;  

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al elevilor;  

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;  

Art. 7 

(1) La nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna funcţionează comisii:  
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1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;  

3. cu caracter ocazional.  

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

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

d) Comisia pentru controlul managerial intern;  

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi  

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.  

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu 

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

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

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.  

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor funcționa în baza deciziilor emise de director. 

Art. 8 

(1) Comisiile de la nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna îşi desfăşoară activitatea pe 

baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor: Comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii și Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul 

reprezentativ al părinţilor.  

(2) Activitatea comisiilor şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte 

normative. 

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 

Capitolul I-  Compartimentul secretariat 

Art. 1 

(1) Compartimentul secretariat cuprindeposturile de secretar-şef, secretar şi informatician.  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii sau reprezentanții legali sau alte 

persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.   

Art.2 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:  
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a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;  

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;  

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către 

autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;  

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

evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administraţie;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau 

de fişa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la 

situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;  

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate 

cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă 

şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei   şi cercetării;  

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de 

păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi 

cercetării;  

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în 

situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în 

vigoare sau fişei postului;    

k) întocmirea statelor de personal;  

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;  

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

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;  

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de 

muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

Art. 3 
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(1) Secretarul-şef al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna pune la dispoziţia 

personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.  

(2) Secretarul-şef răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună cu 

profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.  

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada 

vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.  

(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi 

de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul liceului, cu acordul prealabil al 

personalului solicitat.  

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte 

de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.  

 

Capitolul II-  Serviciul financiar  

Secţiunea 1-  Organizare și responsabilități   

Art. 1 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului Tehnologic ”Nicolae 

Dumitrescu ”Cumpăna în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 

întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi 

contabilitatea instituţiei, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, 

de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.  

(2) Serviciul financiar cuprinde angajatul asimilat funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit 

generic „contabil".  

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. 

  

Art. 2 

Serviciul financiar are următoarele atribuţii:  

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;  

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

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;  

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

contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;  

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;  
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f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;    

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

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de 

câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;  

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;   

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, 

prin care se angajează fondurile unităţii;  

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

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

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;  

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, şi hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 

Secţiunea a 2-a - Management financiar    

Art. 1 

(1) Întreaga activitate financiară a Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se organizează şi se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.   

Art. 2 

Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii 

publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de 

cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

Art.3 

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

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

administraţie.  
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Capitolul III - Compartimentul administrativ   

Secţiunea 1-  Organizare și responsabilități   

Art.1    

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

personalul nedidactic al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.   

(2) Compartimentul Administrativ este  subordonat directorului Liceului Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” Cumpăna.   

Art. 2   

    Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:   

   a) gestionarea bazei materiale;  

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;  

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didacticomateriale;  

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de 

învăţământ;  

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului;  

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;     

g)  evidenţa consumului de materiale;  

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

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;  

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a  

contractelor;  

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 

Secţiunea a 2 -a -Management administrativ   

Art.1 

 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la 

patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare.   

Art. 2 
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(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită 

prin decizia directorului.    

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

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

de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.   

Art. 3 

Bunurile aflate în proprietatea Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna sunt administrate de 

către consiliul de administraţie.   

Art. 4 

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea Liceului Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.  

 

Capitolul IV - Biblioteca școlară 

Art. 1 

 (1) În Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se organizează și funcționează Biblioteca școlară.    

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

modificările țși completările ulterioare, și a Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației și 

cercetării.   

(3) În situații excepționale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi si alte atribuții din partea 

conducerii unității de învățământ.  

(4) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară 

Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.   

(5) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda asistenţă 

elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt suspendate cursurile școlare, 

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

 

Elevii 

Capitolul I - Dobândirea și exercitarea calităţii de elev 

Art.1 

 Beneficiarii primari ai educației sunt elevii.    

Art. 2 

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

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

prezentului Regulament și a regulamentului de organizare și funcționare al unității, ca urmare a solicitării 

scrise a părinților sau reprezentanților legali.  

Art. 3 

(1) Inscrierea in invatamantul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educatiei si cercetarii. 

(2) In situatia in care, pe durata clasei pregatitoare ori a clasei I, elevul acumuleaza absente ca urmare a unor 

probleme medicale sau se observa manifestari de oboseala sau de neadaptare scolara, parintii sau 

reprezentantii legali pot depune la unitatea de invatamant o solicitare de retragere a elevului in vederea 

reinscrierii in anul scolar urmator, in clasa corespunzatoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivata 

a parintelui, reinscrierea se poate face si in anul scolar in care s-a solicitat retragerea, in clasa anterioara 

nivelului din care s-a retras elevul.  

(3) In situatia solicitarii de retragere mentionata la alin. (2), unitatile de invatamant vor consilia parintii sau 

reprezentantii legali privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca 

solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea nivelului dezvoltarii atesta necesitatea 

reinscrierii in clasa anterioara sau in clasa corespunzatoare nivelului din care s-a retras.  

Art. 4 

Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, se face în conformitate cu 

metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. 

Art. 5 

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

clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.  

Art.6 

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în 

programul liceului.   

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

Art. 7 

(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod 

obligatoriu, fiecare absenţă.  

(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.  
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(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative 

pentru absenţele copilului său.  

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de 

medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare 

medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza 

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, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate 

în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.  

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

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.  

Art. 8 

(1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor 

sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul 

Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la 

cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.   

(2) Directorul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna aprobă motivarea absențelor 

elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, 

județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoțitori.    

Art. 9 

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, cu susținerea, după caz, a 

examenelor de diferență, redobândind astfel calitatea de elev.  

Art. 10 
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Drepturile și îndatoririle/obligațiile elevului – conform Statutului elevului 

SECTIUNEA 1 

Dispozitii generale 

Art. 6. 

(1) Elevii, ca membri ai comunitatii scolare, beneficiaza de toate drepturile si îndeplinesc toate îndatoririle 

pe care le au în calitate de elevi si cetateni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protectia datelor personale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 

(4) Elevii au dreptul sa îsi desfasoare activitatea în spatii care respecta normele de igiena scolara, de 

protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor în unitatea de învatamânt. 

SECTIUNEA a 2-a 

Drepturi educationale 

Art. 7. 

Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi în sistemul educational: 

a) accesul gratuit la educatie în sistemul de învatamânt de stat. Elevii au dreptul garantat la un învatamânt 

echitabil în ceea ce priveste înscrierea/admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor, în functie de parcursul 

scolar pentru care au optat corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educatie de calitate în unitatile de învatamânt, prin aplicarea corecta a 

planurilor-cadru de învatamânt, parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de catre cadrele 

didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formarii si dezvoltarii competentelor cheie si a 

atingerii obiectivelor educationale stabilite; 

c) dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii, 

aflate în oferta educationala a unitatii de învatamânt, în concordanta cu nevoile si interesele de învatare ale 

elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici; 

d) dreptul de a beneficia de scolarizare în limba materna, în conditiile legii; 

e) dreptul de a studia o limba de circulatie internationala, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic si din partea altor elevi din cadrul unitatii de învatamânt. Unitatea de învatamânt preuniversitar se 

va asigura ca niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, 

convingeri, dizabilitati, nationalitate, cetatenie, vârsta, orientare sexuala, stare civila, cazier, tip de familie, 

situatie socioeconomica, probleme medicale, capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential 

discriminatoriu; 
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g) dreptul de a beneficia de manuale scolare gratuite pentru elevii din învatamântul de stat si din 

învatamântul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învatamântul în limba româna, cât si 

pentru cel în limbile minoritatilor nationale, conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere scolara, profesionala si psihologica, 

conexe activitatii de învatamânt, puse la dispozitie de unitatea de învatamânt preuniversitar, fiindu-le 

asigurata cel putin o ora de consiliere psihopedagogica pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, 

creatie artistica si inovare, conform legislatiei în vigoare si a eventualelor contracte dintre parti; 

j) dreptul de a beneficia de sustinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum si pentru elevii cu 

cerinte educationale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia scolii, în vederea obtinerii de trasee 

flexibile de învatare; 

n) Dreptul de a participa la cursurile optionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest 

sens, în baza deciziei consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materiala a unitatii de învatamânt, inclusiv acces la biblioteci, sali 

si spatii de sport, computere conectate la Internet, precum si la alte resurse necesare realizarii activitatilor si 

proiectelor scolare în afara programului scolar, în limitele resurselor umane si materiale disponibile. 

Unitatile de învatamânt vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare 

realizarii sarcinilor scolare ale elevilor, în timpul programului de functionare; 

p) dreptul de a învata într-un mediu care sprijina libertatea de expresie fara încalcarea drepturilor si 

libertatilor celorlalti participanti. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata 

particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie urmatoarele 

manifestari: comportamentul jignitor fata de personalul din unitatea scolara, utilizarea invectivelor si a 

limbajului trivial, alte manifestari ce încalca normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar maxim de 7 ore pe zi, cu exceptia 

orelor prevazute pentru studiul limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a 

învatamântului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informatii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise în termen de maximum 15 zile lucratoare; 

t) dreptul de a învata în sali adaptate particularitatilor de vârsta si nevoilor de învatare, si cu un numar 

adecvat de elevi si cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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u) dreptul de a participa, fara nicio discriminare si doar din proprie initiativa, fara a fi obligati de cadre 

didactice sau de conducerea unitatii de învatamânt, la concursuri scolare, olimpiade si alte activitati 

extrascolare organizate de unitatea de învatamânt preuniversitar sau de catre terti, în palatele si cluburile 

elevilor, în bazele sportive si de agrement, în taberele si în unitatile conexe inspectoratelor scolare judetene, 

în cluburile si în asociatiile sportive scolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale 

acestora; elevii vor participa la programele si activitatile incluse în programa scolara; 

v) dreptul de a primi premii si recompense pentru rezultate deosebite la activitatile scolare si extrascolare, în 

limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces la actele scolare proprii ce stau la baza situatiei scolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul si forma de învatamânt pe care le vor urma si sa aleaga 

parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor; 

y) dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, în acord cu particularitatile de vârsta si 

cu cele individuale. Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an scolar. 

Avizul de înscriere apartine consiliului de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, pe baza unei 

metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar, aprobata prin ordin al ministrului 

educatiei nationale si cercetarii stiintifice; 

z) dreptul de scolarizare la domiciliu sau în unitati complexe de asistenta medicala, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilitati, respectiv 

pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pe o perioada mai 

mare de 4 saptamâni; 

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. Acestea 

vor fi completate la clasa si predate cadrelor didactice în vederea identificarii celor mai eficiente metode 

didactice; 

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnarii acestora; 

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile si de a beneficia de transfer intre tipurile de învatamânt, în 

conformitate cu legislatia în vigoare; 

dd) dreptul de a avea conditii de acces de studiu si evaluare adaptate dizabilitatilor, problemelor medicale 

sau tulburarilor specifice de învatare, în conditiile legii; 

ee) dreptul de a participa la programele de pregatire suplimentara organizate în cadrul unitatii de învatamânt; 

ff) dreptul de a le fi consemnata în catalog absenta doar în cazul în care nu sunt prezenti la ora de curs. Este 

interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coercitie. 

Art. 8. 

(1) Copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, au aceleasi drepturi ca 

si ceilalti elevi. 
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(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, pot beneficia de suport 

educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, conform legislatiei în vigoare. 

(3) Elevii cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale, stabilite prin ordin al 

ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, au dreptul sa fie scolarizati în unitati de învatamânt de 

masa, special si special integrat pentru toate nivelurile de învatamânt, diferentiat, în functie de tipul si gradul 

de deficienta. 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educatiei în clase cu cerinte educationale speciale, în urma 

diagnosticarii abuzive pe diverse criterii (rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, apartenenta la o categorie 

defavorizata), se sanctioneaza conform prevederilor legale. 

(5) În functie de tipul si de gradul de deficienta, elevii cu cerinte educationale speciale au dreptul de a 

dobândi calificari profesionale corespunzatoare. 

Art. 9. 

În vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise, stipulat la art. 7 lit. k), 

elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal al elevului, poate actiona, astfel: 

a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal solicita, verbal, cadrului didactic sa justifice 

rezultatul evaluarii, în prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, în termen de 

maximum 5 zile de la comunicare. 

b) În situatia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul, 

parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, în scris, conducerii unitatii de învatamânt, reevaluarea 

lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

c) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de specialitate 

din unitatea de învatamânt preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva si care reevalueaza lucrarea 

scrisa. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la lit. c) este nota rezultata în urma 

reevaluarii. În cazul învatamântului primar, calificativul este stabilit. prin consens de catre cele doua cadre 

didactice. 

e) În cazul în care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata în 

urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramâne 

neschimbata. În cazul în care diferenta dintre nota initiala si nota acordata în urma reevaluarii este de cel 

putin 1 punct, contestatia este acceptata. 

f) În cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta în urma evaluarii initiale. Directorul trece 

nota acordata în urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de 

învatamânt. 

g) Calificativul sau nota obtinuta în urma contestatiei ramâne definitiv/definitiva. 
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h) În situatia în care în unitatea de învatamânt preuniversitar nu exista alti învatatori/institutori/profesori 

pentru învatamântul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi 

desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din învatamântul primar sau profesori de specialitate 

din alte unitati de învatamânt. 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Drepturi de asociere si de exprimare 

Art. 10. 

Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera si participa la grupuri, organizatii, structuri sau miscari care promoveaza 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri si organizatii non-formale, economice, sociale, recreationale, culturale 

sau altele asemenea, în conditiile legii; 

b) dreptul la protest, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, fara perturbarea orelor de curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate în unitatea de învatamânt 

preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. Exercitarea 

dreptului la reuniune nu poate fi supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare 

într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si 

moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora; 

d) dreptul de a participa la sedintele Consiliului elevilor, în conditiile prevazute de prezentul statut; 

e) dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti, fara nicio limitare sau influentare din partea personalului 

didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, brosuri si alte materiale informative, precum si de a le distribui elevilor 

din unitatea de învatamânt preuniversitar, fara obligatia unitatii de învatamânt de a publica materialele. Este 

interzisa publicarea si distribuirea de materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, 

drepturilor si libertatilor cetatenesti, care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

SECTIUNEA a 4-a 

Drepturi sociale 

Art. 11. 

(1) Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafata, naval si 

subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic; 
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b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport mentionate la lit. a), pentru elevii 

orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit. o masura de protectie 

speciala, în conditiile legii, sau tutela, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de abonament, în cazul în care nu 

pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-întors pe 

semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazda; 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu si de merit, de performanta, precum si de ajutoare sociale 

si financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de 

acordare a burselor se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice; 

f) dreptul de a beneficia de subventia acordata, de catre stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventarii 

liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate (“bani de liceu”), respectiv 

pentru suportarea costurilor aferente frecventarii învatamântului profesional, pentru toti elevii din 

învatamântul profesional (“bursa profesionala”); 

g) dreptul ca elevii cu cerinte educationale speciale, scolarizati în unitatile de învatamânt special sau de 

masa, inclusiv cei scolarizati în alt judet decât cel de domiciliu, sa beneficieze de asistenta sociala constând 

în alocatie zilnica de hrana, a cazarmamentului, de rechizite scolare, de îmbracaminte si de încaltaminte, în 

cuantum egal cu cel pentru copiii aflati în sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita în 

internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor 

generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene/a municipiului Bucuresti; 

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere si în scoli de vara/iarna, în conditiile stabilite de autoritatile 

competente; 

i) dreptul anteprescolarilor si prescolarilor de a putea beneficia de masuri de protectie sociala (hrana, 

supraveghere si odihna) pe durata parcurgerii programului educational în cadrul unitatii de învatamânt 

respective, în conditiile stabilite de legislatia în vigoare; 

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare si masa ale internatelor si cantinelor scolare, în 

conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor respective; 

k) dreptul la premii, burse, si alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performante scolare înalte, 

precum si pentru elevii cu rezultate remarcabile în educatia si formarea lor profesionala sau în activitati 

culturale si sportive, asigurate de catre stat; 

l) dreptul de a fi sustinuti financiar pentru activitatile de performanta, de nivel national si international de 

catre stat, persoane fizice si juridice, în conditiile legii; 

m) dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita în cabinete medicale, psihologice si 

logopedice scolare ori în unitati medicale de stat. La începutul fiecarui an scolar, pe baza metodologiei 
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aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice si al ministrului sanatatii, 

se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor; 

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de 

film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice, conform legii; 

o) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de nationalitate româna din strainatate, 

bursieri ai statului român, la toate manifestarile prevazute la lit. l), conform legii. 

(2) În vederea stabilirii burselor scolare prevazute la alin. (1) lit. e): 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judetene stabilesc anual, prin hotarâre, cuantumul si numarul burselor 

care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se stabilesc anual de catre consiliile de 

administratie ale unitatilor de învatamânt, în functie de fondurile repartizate si de rezultatele elevilor, 

conform legii; 

c) elevii pot beneficia si de bursa 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 banci pentru realizarea studiilor, în conditiile legii; 

e) elevii si cursantii straini din învatamântul preuniversitar, precum si elevii etnici români cu domiciliul în 

strainatate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile; 

f) elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de învatamânt de stat, în 

conditiile legii. 

(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învatamântul 

obligatoriu, scolarizati într-o alta localitate, cu sprijinul agentilor economici sau al colectivitatilor locale, al 

societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situatii 

bine justificate, servicii de transport, de masa si de internat. 

(4) În conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului, statul subventioneaza costurile aferente frecventarii 

liceului de catre elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum si costurile pentru cei 

care frecventeaza învatamântul profesional. 

SECTIUNEA a 5-a 

Alte drepturi 

Art. 12. 

Elevii beneficiaza si de urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte si de documente de studii, în conditiile legii. Unitatile de 

învatamânt vor emite documentele solicitate, conform legii; 

b) dreptul de raspuns la solicitarile pentru informatii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise si semnate, în conditiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un “Ghid al elevului”, elaborat de consiliul judetean al elevilor, cu avizul 

Consiliului National al Elevilor, continând informatii referitoare la: drepturile si obligatiile elevului, 

disciplinele din planul de învatamânt, serviciile puse la dispozitie de unitatea de învatamânt preuniversitar, 

procedurile de evaluare, baza materiala a scolii, informatii despre consiliul elevilor si alte structuri 

asociative, modalitati de acces la burse si la alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si 

subventii acordate; inspectoratul scolar sau unitatea de învatamânt poate sustine financiar publicarea acestui 

ghid, în functie de resursele disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizati la clasa în mod nediscriminatoriu. 

SECTIUNEA a 6-a 

Recompensarea elevilor 

Art. 13. 

(1) Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara pot primi urmatoarele 

recompense: 

a) evidentiere în fata clasei si/sau în fata colegilor din scoala sau în fata consiliului profesoral; 

b) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, tutorelui sau sustinatorului legal, cu mentiunea faptelor 

deosebite pentru care elevul este evidentiat; 

c) burse de merit, de studiu si de performanta sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti 

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 tara si din strainatate; 

f) premiul de onoare al unitatii de învatamânt preuniversitar. 

(2) Performanta elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la 

olimpiadele de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele sportive se recompenseaza financiar, în 

conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. 

(3) La sfârsitul anului scolar, elevii pot fi premiati pentru activitatea desfasurata, cu diplome sau medalii, iar 

acordarea premiilor se face la nivelul unitatii de învatamânt, la propunerea 

învatatorului/institutorului/profesorului pentru învatamântul primar, a profesorului diriginte, a consiliului 

clasei, a directorului scolii sau a consiliului scolar al elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral 

al unitatii; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performante: pentru purtare, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita 

sa fie apreciate. 
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(5) Elevii din învatamântul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obtine premii daca: 

a) au obtinut primele medii generale pe clasa si acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru urmatoarele 

medii se pot acorda mentiuni conform reglementarilor interne ale unitatii de învatamânt; 

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

c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la 

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

d) s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. 

(6) Pot fi acordate premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al 

unitatii de învatamânt. 

(7) Unitatea de învatamânt preuniversitar poate stimula activitatile de performanta înalta ale copiilor/elevilor 

la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociatiei parintilor, a 

agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale si altele asemenea. 

CAPITOLUL III 

Îndatoririle/obligatiile elevilor 

Art. 14. 

Elevii au urmatoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a dobândi competentele si 

de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare; 

b) de a respecta regulamentele si deciziile unitatii de învatamânt preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat si de a se prezenta la scoala într-o tinuta vestimentara decenta si 

adecvata si sa poarte elemente de identificare în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentele si 

deciziile unitatii de învatamânt preuniversitar.  

Ținuta propusă elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna este formată din:  

- Fustă/pantaloni de culoare închisă (negru sau bleumarin) 

- Cămașă albă/tricou alb 

- Cravată bleumarin cu însemnele școlii/ model agreat de părinți 

- Echipament sportiv adecvat, în zilele în care elevii au ora de educație fizică și sport, făcându-se 

excepție de la ținuta mentionată la punctele anterioare. 

Tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea 

accesului în perimetrul scolii; 

d) de a respecta drepturile de autor si de a recunoaste apartenenta informatiilor prezentate în lucrarile 

elaborate; 

e) de a elabora si sustine lucrari la nivel de disciplina/modul si lucrari de absolvire originale; 
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f) de a sesiza autoritatile competente orice ilegalitati în desfasurarea procesului de învatamânt si a 

activitatilor conexe acestuia, în conditiile legii; 

g) de a sesiza reprezentantii unitatii de învatamânt cu privire la orice situatie care ar pune în pericol 

siguranta elevilor si a cadrelor didactice; 

h) de a utiliza în mod corespunzator, conform destinatiei stabilite, toate facilitatile scolare la care au acces; 

i) de a respecta curatenia, linistea si ordinea în perimetrul scolar; 

j) de a pastra integritatea si buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de catre institutiile de 

învatamânt preuniversitar; 

k) de a plati contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispozitia lor de catre 

institutia de învatamânt preuniversitar, în urma constatarii culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, si de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obtinute în urma evaluarilor, precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru luare la 

cunostinta în legatura cu situatia scolara; 

m) de a utiliza manualele scolare primite gratuit si de a le restitui în stare buna, la sfârsitul anului scolar; 

n) de a manifesta întelegere, toleranta si respect fata de întreaga comunitate scolara: elevii si personalul 

unitatii de învatamânt; 

o) de a cunoaste si respecta prevederile Statutului elevului si ale regulamentului de organizare si functionare 

a unitatii de învatamânt, în functie de nivelul de întelegere si de particularitatile de vârsta si individuale ale 

acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasarii în microbuzele scolare, de a avea un comportament si un 

limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport si de a respecta regulile de circulatie; 

q) de a cunoaste si de a respecta, în functie de nivelul de întelegere si de particularitatile de vârsta si 

individuale ale acestora, normele de securitate si sanatate în munca, normele de prevenire si de stingere a 

incendiilor, normele de protectie civila, precum si normele de protectie a mediului; 

r) de a anunta, în caz de îmbolnavire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul parintilor, tutorilor sau 

sustinatorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical si, în functie de recomandarile medicului, mai ales 

în cazul unei afectiuni contagioase, sa nu puna în pericol sanatatea colegilor si a personalului din unitate. 

CAPITOLUL IV - Interdictii 

Art. 15. 

Elevilor le este interzis: 

a) sa distruga, sa modifice sau sa completeze documentele scolare, precum cataloage, foi matricole, carnete 

de elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de 

învatamânt; 
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b) sa introduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt preuniversitar, materiale care, prin continutul lor, 

atenteaza la independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, 

intoleranta sau care lezeaza imaginea publica a unei persoane; 

c) sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt; 

d) sa detina sau sa consume droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante 

etnobotanice si sa participe la jocuri de noroc; 

e) sa introduca si/sau sa faca uz în perimetrul unitatii de învatamânt de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului 

unitatii de învatamânt. Elevii nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta 

personala sau a celorlalte persoane din unitatea de învatamânt, în conformitate cu prevederile legale; 

f) sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unitatilor de învatamânt; 

g) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin exceptie de 

la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul 

cadrului didactic, în situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situatii de urgenta; 

h) sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta; 

i) sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare si sa manifeste violenta în 

limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt; 

j) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în unitatea de învatamânt si în afara ei; 

k) sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar, cu exceptia elevilor majori 

si a situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de învatamânt; 

l) sa utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul scolar; 

m) sa invite/sa faciliteze intrarea în scoala a persoanelor straine, fara acordul conducerii scolii si al 

dirigintilor. 

CAPITOLUL V - Sanctionarea elevilor 

SECTIUNEA 1 

Sanctionarea elevilor 

Art. 16. 

(1) Elevii din sistemul de învatamânt de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savârsesc 

fapte prin care se încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în 

functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie sa se petreaca în perimetrul unitatii de învatamânt sau în 

cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unitatii de învatamânt sau în 
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afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de învatamânt, elevii raspund conform legislatiei în 

vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii. 

(4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observatie individuala; 

b) mustrare scrisa; 

c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei 

profesionale; 

d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de învatamânt; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare. 

(5) Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, în scris, atât elevilor, cât si parintilor, tutorilor sau 

sustinatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz. 

(6) Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii în fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa în orice 

context. 

(7) Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale în vigoare. 

(8) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învatamântul primar. 

(9) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învatamântul obligatoriu. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Sanctiuni 

Art. 17. 

(1) Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective. 

(2) Observatia individuala consta în atentionarea elevului cu privire la încalcarea regulamentelor în vigoare 

ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însotita de consilierea elevului, care sa 

urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, 

învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamântul primar sau de catre directorul unitatii de învatamânt. 

Art. 18. 

(1) Mustrarea scrisa consta în atentionarea elevului, în scris, de catre profesorul pentru învatamântul primar 

sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea. 

(2) Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei si într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre 
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învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamântul primar sau profesorul diriginte, la sfârsitul 

semestrului. 

(3) Documentul continând mustrarea scrisa va fi înmânat elevului sau parintelui/tutorelui/sustinatorului 

legal, pentru elevii minori, personal sau, în situatia în care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu 

confirmare de primire. 

(4) Sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului. 

(5) Sanctiunea poate fi însotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învatamântul primar. 

Art. 19. 

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

aprobata prin hotarârea consiliului profesoral. 

(2) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învatamântul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de învatamânt. 

Art. 20. 

(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, în aceeasi unitate de învatamânt, se consemneaza într-un 

document care se înmâneaza de catre învatator/institutor/profesorul pentru învatamântul primar/profesorul 

diriginte/director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, 

daca acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sanctiunea se consemneaza în catalogul clasei si în registrul matricol. 

(3) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 21. 

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza 

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

disciplina/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se înmâneaza 

elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

(2) Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor si în catalogul clasei si se mentioneaza în 

raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar. 

(3) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 22. 

(1) Exmatricularea consta în eliminarea elevului din unitatea de învatamânt preuniversitar în care acesta a 

fost înscris, pâna la sfârsitul anului scolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 
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a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul scolar urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în acelasi 

an de studiu; 

b) exmatriculare fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt; 

c) exmatriculare din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de timp. 

(3) Elevii exmatriculati din unitatile de învatamânt – liceal si postliceal – din sistemul de aparare, ordine 

publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul scolar urmator, într-o alta 

unitate de învatamânt, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare 

si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si a regulamentelor specifice. 

Art. 23. 

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul scolar urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în 

acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru 

abateri grave, prevazute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare si functionare al unitatii 

de învatamânt sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de învatamânt. 

(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de 

studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar. 

(3) Daca abaterea consta în absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, 

anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, 

în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol. 

(5) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de învatamânt, în scris, elevului si, sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

(6) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 24. 

(1) Exmatricularea fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt se aplica elevilor din ciclul 

superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre 

consiliul profesoral. 

(2) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

(3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, 

în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol. 

(4) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de învatamânt, în scris, elevului si, sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 
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Art. 25. 

(1) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere pentru o perioada de 3- 5 ani, 

se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru abateri deosebit de 

grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral. 

(2) Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, prin care se 

stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. În acest sens, directorul unitatii de învatamânt 

transmite Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice propunerea motivata a consiliului 

profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, împreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte 

abaterile deosebit de grave savârsite de elevul propus spre sanctionare. 

(3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei si 

în registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, 

în scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

SECTIUNEA a 3-a 

Anularea sanctiunii 

Art. 26. 

(1) Dupa opt saptamâni sau la încheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reîntruneste. Daca 

elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la art. 16 alin. (4) lit. a) -e) da dovada de un comportament 

fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamâni de scoala, pâna la încheierea semestrului sau a anului 

scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata. 

(2) Anularea, în conditiile stabilite la alin. (1), a scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea care a 

aplicat sanctiunea. 

SECTIUNEA a 4-a 

Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 27. 

(1) Pentru toti elevii din învatamântul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din 

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

modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul scolar anterior nu pot fi admisi în unitatile de 

învatamânt cu profil militar, confesional si pedagogic. 

SECTIUNEA a 5-a 

Pagube patrimoniale 

Art. 28. 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de învatamânt sunt 

obligati sa acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile 
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ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) În cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul 

deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. În 

caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea 

notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare. 

SECTIUNEA a 6-a 

Contestarea 

Art. 29. 

(1) Contestarea sanctiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevazute la art. 16, se adreseaza, de catre elev sau, 

dupa caz, de catre parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului, consiliului de administratie al unitatii de 

învatamânt preuniversitar, în termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii. 

(2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de 

învatamânt. Hotarârea consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta de 

contencios administrativ din circumscriptia unitatii de învatamânt, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt poate fi contestata, în scris, la Ministerul Educatiei 

Nationale si Cercetarii Stiintifice în termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii. 

CAPITOLUL VI 

Reprezentarea elevilor 

SECTIUNEA 1 

Moduri de asociere în vederea reprezentarii 

Art. 30. 

În vederea reprezentarii drepturilor si intereselor elevilor, acestia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociatiile reprezentative ale elevilor. 

SECTIUNEA a 2-a 

Moduri de reprezentare 

Art. 31. 

Interesele si drepturile elevilor sunt reprezentate si aparate prin: 

a) participarea reprezentantilor elevilor în organismele – foruri, consilii, comisii si alte organisme si structuri 

asociative – care au impact asupra sistemului educational; 

b) participarea reprezentantilor elevilor alesi în organismele administrative si forurile decizionale sau 

consultative din cadrul unitatii de învatamânt liceal si profesional; 

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, conform legii; 
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d) depunerea de memorandumuri, petitii, plângeri, solicitari sau altele asemenea, dupa caz; 

e) transmiterea de comunicate de presa, luari publice de pozitie si alte forme de comunicare publica; 

f) alte modalitati de exprimare a doleantelor, drepturilor si pozitiei reprezentatilor elevilor, inclusiv 

organizarea de actiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

SECTIUNEA a 3-a 

Elevii reprezentanti 

Art. 32. 

Se considera reprezentanti ai elevilor urmatorii: 

a) presedintele si vicepresedintii consiliului scolar al elevilor; 

b) reprezentantii elevilor în birourile executive ale consiliului judetean al elevilor/Consiliul National al 

Elevilor si în structurile de conducere ale asociatiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au 

prevazut în statut scopul reprezentarii elevilor; 

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administratie; 

d) reprezentantii elevilor în comisiile unitatii de învatamânt, inspectoratelor scolare, autoritatilor locale sau 

centrale. 

SECTIUNEA a 4-a 

Alegerea sau desemnarea reprezentantilor 

Art. 33. 

(1) Reprezentantii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale ori consultative ale 

unitatii de învatamânt liceal sau profesional sunt alesi, la începutul fiecarui an scolar, de catre elevii unitatii 

de învatamânt liceal, profesional sau postliceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege si de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învatamânt 

preuniversitar. Este interzisa limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de 

rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare 

sexuala, vârsta, dizabilitate, boala, apartenenta la un grup defavorizat, medie generala, medie la purtare, 

situatie scolara, precum si orice alt criteriu discriminatoriu. 

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învatamânt preuniversitar le este 

interzis sa influenteze procedurile de alegere a elevilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare. 

Influentarea alegerilor se sanctioneaza conform prevederilor art. 280 din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Modul concret de desfasurare a alegerilor pentru elevii reprezentanti se stabileste de acestia printr-un 

regulament adoptat de catre Consiliul National al Elevilor. 

SECTIUNEA a 5-a 

Relatia dintre elevii reprezentanti si structurile asociative reprezentative 
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Art. 34. 

(1) Asociatiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învatamânt, fie direct, fie prin 

sucursale sau filiale, au dreptul sa monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentantilor elevilor. 

(2) Elevii reprezentanti au dreptul sa constituie sau sa faca parte din asociatii reprezentative. 

SECTIUNEA a 6-a 

Drepturile elevilor reprezentanti 

Art. 35. 

Elevii reprezentanti au urmatoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activitatile desfasurate de catre organismele în cadrul carora este reprezentant si la 

informatiile ce vizeaza activitatea acestora, în conditiile legii; 

b) de a folosi baza materiala a unitatii de învatamânt, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în calitatea 

de reprezentant; 

c) de a li se reprograma evaluarile periodice, daca acestea s-au suprapus peste activitatile aferente calitatii de 

elev reprezentant; 

d) de a li se motiva absentele în baza unor documente justificative, care atesta prezenta elevului reprezentant 

la activitatile derulate prin prisma calitatii si care sunt semnate de presedintele/directorul comisiei/structurii 

la care elevul reprezentant a participat. 

SECTIUNEA a 7-a 

Îndatoririle elevilor reprezentanti 

Art. 36. 

Elevii reprezentanti au urmatoarele îndatoriri: 

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 

b) de a reprezenta interesele elevilor, fara a fi influentati de factori politici; 

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de nationalitate, sex, religie, convingeri politice, 

orientare sexuala si alte criterii discriminatorii; 

d) de a informa elevii cu privire la activitatile întreprinse si deciziile luate si de a asigura diseminarea 

informatiilor în timp util; 

e) de a participa la activitatile care decurg din pozitia pe care o detin, conform prevederilor legale; 

f) de a raspunde oricarui elev pe care îl reprezinta atunci când îi este semnalata o problema care tine de 

atributiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat; 

g) de a pastra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezinta prin publicarea datelor de contact pe site-ul 

unitatii de învatamânt sau pe diverse panouri de afisaj din unitatea de învatamânt; 

h) de a fi informati periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea deciziilor 

care privesc elevii, precum si la alte informatii de interes. 
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CAPITOLUL VII 

Asocierea elevilor 

SECTIUNEA 1 

Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor 

Art. 37. 

Consiliul National al Elevilor si asociatiile reprezentantive ale elevilor au urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea învatamântului 

preuniversitar si a procesului educational, dupa caz si dupa nivelul de reprezentativitate; 

b) dreptul de a folosi spatiul unitatii de învatamânt pentru desfasurarea obiectivelor asumate si pentru a 

derula activitatile interne, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, în conditiile legii. 

SECTIUNEA a 2-a 

Asociatiile reprezentative ale elevilor 

Art. 38. 

(1) Sunt considerate asociatii reprezentative ale elevilor organizatiile neguvernamentale, înfiintate în baza 

prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte: 

a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor si drepturilor elevilor; 

b) nu fac propaganda politica partizana sau religioasa; 

c) au cel putin 75% din membri elevi în sistemul de învatamânt preuniversitar românesc. 

(2) Asociatiile reprezentative îsi pot desfasura activitatea la nivel national, judetean, local sau scolar. 

(3) Filialele sau sucursalele asociatiilor reprezentative au acelasi statut reprezentativ, în raport cu scopul 

înfiintarii acestora. 

CAPITOLUL VIII 

Consiliul scolar al elevilor  

SECTIUNEA 1 

Reprezentarea elevilor în consiliul scolar al elevilor 

Art. 39. 

(1) Fiecare clasa îsi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o data pe an, la începutul primului semestru. 

Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept 

de vot si nici nu le este permisa influentarea deciziei elevilor. 

(2) În fiecare unitate de învatamânt de stat, particular si confesional se constituie consiliul scolar al elevilor, 

format din reprezentantii elevilor din fiecare clasa. 

SECTIUNEA a 2-a 

Modul de organizare 
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Art. 40. 

(1) Consiliul scolar al elevilor este structura consultativa si reprezinta interesele elevilor din învatamântul 

preuniversitar, la nivelul unitatii de învatamânt. 

(2) Prin consiliul scolar al elevilor, elevii îsi exprima opinia în legatura cu problemele care îi afecteaza în 

mod direct. 

(3) Consiliul scolar al elevilor functioneaza în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul si nevoile 

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

(4) Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt desemneaza un cadru didactic care va asigura o comunicare 

eficienta între corpul profesoral si consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului 

scolar al elevilor. 

(5) Conducerea unitatii de învatamânt sprijina activitatea consiliului scolar al elevilor, prin punerea la 

dispozitie a logisticii necesare desfasurarii activitatii acestuia si a unui spatiu pentru întrunirea biroului 

executiv si a adunarii generale a respectivului consiliu scolar al elevilor. Fondurile aferente desfasurarii 

activitatilor specifice se asigura din finantarea suplimentara, fara a afecta derularea activitatilor educationale. 

SECTIUNEA a 3-a 

Atributiile consiliului scolar al elevilor 

Art. 41. 

Consiliul elevilor are urmatoarele atributii: 

a) reprezinta interesele elevilor si transmite consiliului de administratie, directorului/directorului adjunct si 

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru acestia; 

b) apara drepturile elevilor la nivelul unitatii de învatamânt si sesizeaza încalcarea lor; 

c) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informând conducerea unitatii de 

învatamânt despre acestea si propunând solutii; 

d) sprijina comunicarea între elevi si cadrele didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte; 

f) poate initia activitati extrascolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.; 

g) poate organiza actiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii 

dezavantajate, pe probleme de mediu si altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele si programele educative în care este implicata unitatea de învatamânt 

preuniversitar; 

i) propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice în activitati extrascolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de învatamânt; 

k) organizeaza alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau în cazul în care 

posturile sunt vacante; 
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l) desemneaza un membru observator pentru consiliul de administratie, conform legii; 

m) organizeaza alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administratie; 

n) deleaga reprezentanti, prin decizia presedintelui consiliului scolar al elevilor, în comisia de evaluare si 

asigurare a calitatii, comisia de prevenire si combatere a violentei si orice alta comisie din care reprezentantii 

elevilor fac parte, conform legii; 

o) Consiliul scolar al elevilor va completa o sectiune din raportul activitatilor educative extrascolare la 

nivelul unitatii de învatamânt, în care va preciza opinia elevilor fata de activitatile educative extrascolare 

realizate. 

Capitolul III -Activitatea educativă extraşcolară   

Art. 1 

Activitatea educativă extraşcolară din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna este concepută ca 

mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a liceului și ca 

mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor 

probleme comportamentale ale elevilor.   

Art. 2 

(1) Activitatea educativă extraşcolară din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se 

desfăşoară în afara orelor de curs.   

(2) Activitatea educativă extraşcolară din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna se poate 

desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acestuia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi 

sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spații educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment.  

Art. 3 

(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna pot 

fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 

antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.  

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, 

expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, 

dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.  

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de  

elevi, de către învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul 

liceului, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.  
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(4) 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 reprezentanților legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.  

(5) 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 și cercetării.  

(6) Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și activitățile 

extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta unității de învățământ, se derulează conform 

prevederilor prezentului regulament și, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau 

reprezentantului legal al elevului, exprimat la începutul anului școlar.  

(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ.  

Art. 4 

Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 

Cumpăna este parte a evaluării instituţionale.   

 

Capitolul IV -Evaluarea elevilor   

Secţiunea 1 -Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare   

Art. 1  

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

optimizarea acesteia.   

Art. 2   

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

domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) 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 învăţare.  

(3) 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. 3  

(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.   

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului 

şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe 
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parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 

responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

Art. 4  

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale 

beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline.  

Acestea sunt:  

a) evaluări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente şi activităţi practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  

f) probe practice;  

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

către Ministerul Educaţiei și Cercetării/inspectoratele şcolare.  

(2) În învăţământul primar, la clasele I - IV, în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu 

excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.   

Art. 5  

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

baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului naţional.   

Art. 6  

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:  

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelul clasei pregătitoare;  

b) calificative la clasele I - IV  

c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar;  

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Calificativul/data" sau 

"Nota/data", cu excepţia celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.  

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

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se 

acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 

Art. 7  

(1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog şi în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.  
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(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 

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

ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care 

numărul minim de calificative/note este de două.    

(3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat 

cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de 

regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.   

(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul 

de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în 

ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(5) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare 

a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.     

(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 păstrează în unitatea de învăţământ până la 

sfârşitul anului şcolar.  

Art. 8  

(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie 

situaţia şcolară a elevilor.  

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

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

evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de 

unitatea de învăţământ.  

(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a 

fiecărui elev.   

Art. 9  

(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.   
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(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.  

(5) 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 module, se 

calculează similar mediei generale a unei discipline.   

Art. 10  

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

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte 

astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, 

în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 

sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.  

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

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

a) progresul sau regresul elevului;  

b) raportul efort-performanţă realizată;  

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de 

cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.  
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Art. 11  

(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se 

consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 

învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.  

(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior mediile semestriale şi anuale pe 

disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. 

Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.   

Art. 12  

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

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

semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.  

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul." sau "scutit medical în anul şcolar.", specificând 

totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la 

dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la 

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

Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.  

(4) 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. 13 

Participarea la ora de Religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art. 14 

(1) 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 anuală 

6,00/calificativul "Suficient".   

Art. 15 

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:   
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a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele/modulele respective.   

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

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

interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;   

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării;   

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

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

nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în 

catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului 

didactic de predare.   

Art. 16 

(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în 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 II-lea, 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 declaraţi amânaţi 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. 17 

(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult 

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

situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.   

(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 

numărul modulelor nepromovate;   

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

precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două 

module.   
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(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 

perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei și Cercetării.   

(4) Pentru elevii corigenţi menționați la alin. (2) lit. a), se organizează și o sesiune specială de examene 

de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale 

de corigență, este și media anuală a modulului.    

Art. 18 

 (1) 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 sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu 

au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea special. 

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 

prevăzută la art. 119, alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se 

află în situație de corigență;   

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

disciplină/un modul;   

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

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

învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei ani".   

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul 

anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, 

socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor 

față de învățare rămân în colectivele în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, întrun 

program de remediere/recuperare școlară, realizat de un învățător/institutor/profesor pentru învățământul 

primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.     

Art. 19 

(1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, în unitatea 

noastră, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă 

unitate de învăţământ.   

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, 

reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.    
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(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de 

studiu se poate repeta o singură dată.    

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua oară un an 

şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă 

redusă.    

Art. 20 

(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în 

cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.    

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul liceului, în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor examenului de corigenţă.    

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an şcolar.    

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului și este formată din alte cadre didactice 

decât cele care au făcut examinarea anterioară.   

Art. 21 

(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în 

anul şcolar, conform programei şcolare.   

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai din 

materia acelui semestru.   

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul 

şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.  (4) Disciplinele/modulele la care se dau 

examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al 

specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. 

Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență din 

curriculum-ul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a 

elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.   

(4) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care se 

transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la 

specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la 

disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării 

profesionale a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului 

reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.   
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(5) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.   

(6) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În 

situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale 

obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru 

disciplina respectivă.   

 

(7) În situaţia menţionată la alin. (6), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe care 

le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situația școlară încheiată pe 

primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media 

semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.   

(8) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare 

disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul 

elevilor declarați amânați.   

Art. 22 

           (1) Obligaţia de a frecventa cursurile la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele 

care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de 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 au finalizat învăţământul secundar inferior 

pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

Art. 23 

(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 inspectoratul şcolar judeţean, , respectiv de către minister a studiilor 

urmate în străinătate şi, după caz, după  susținerea 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 părinții sau reprezentanții legali ai acestora solicită şcolarizarea.  
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(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 Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu ”Cumpăna, 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 sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 

nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe 

răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanții legali ai elevului la Liceul 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. Liceul 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 XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se 

normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite documentul de echivalare în termen de 30 

de zile de la primirea dosarului.  

(8) În cazul în care părinţii sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau 

în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratului şcolar 

judeţean, 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 inspectoratul şcolar judeţean, 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 
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inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii 

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

(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 sau reprezentantul 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.  

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în 

limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. Pentru 

persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul 

românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora 

sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanților legali. Înscrierea în învăţământul 

preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie 

după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după 

parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10)  - (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă 

de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului "A doua 
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şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, simultan cu 

participarea la cursul de iniţiere în limba română.  

(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România.  

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.   

16) Prin excepție de la prevederile alin (1) - (12), în temeiul Legii nr. 356/2007  pentru aderarea României la 

Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994, elevilor  

români înscriși în sistemul Școlilor Europene, reintegrați în sistemul educațional național, li se recunosc și li 

se  echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educației şi Cercetării, 

prin direcția cu atribuții în domeniul Școlilor Europene, notele/calificativele obținute, cu încadrarea în clasa 

corespunzătoare,  

Art. 24 

(1) Elevilor din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna care urmează să continue studiile în 

alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în clasa din care a făcut parte, la 

solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 

învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala 

anul şcolar parcurs în străinătate.   

Art. 25 

(1) Consiliul profesoral din Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna validează situaţia 

şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului 

consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, 

amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00/calificative mai puţin 

de "Bine".  

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau 

reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an 

şcolar.  

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal programul de 

desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.  
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(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului legal sau al elevului/absolventului 

major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Secţiunea a 2 -a  

Examenele organizate la nivelul Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

Art. 1  

(1) Examenele organizate de Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna sunt:  

a) examen de corigenţă;  

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;  

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene;  

(2) Organizarea în Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna a examenelor de admitere în 

învăţământul liceal sau profesional, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform 

metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului 

primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide înscrierea copilului în clasa 

pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform normelor în vigoare, cadrul didactic de la 

grupa de învăţământ preşcolar pe care a frecventat-o copilul sau Centrul judeţean de resurse şi asistenţă 

educaţională, pentru copiii care se întorc din străinătate, realizează evaluarea nivelului de dezvoltare al 

acestora.  

Art. 2  

Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.   

Art. 3  

La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la Liceul 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna nu se acordă reexaminare.   

Art. 4  

(1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate 

examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.  

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna împreună 

cu membrii Comisiei pentru curriculum.  

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.  
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(4) Directorul 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.  

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după 

caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.  

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi 

profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt 

cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.  

Art. 5  

(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de 

minute pentru învăţământul secundar, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine 

două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.  

(2) 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 la 

disciplina/modulul respectivă/respectiv.  

Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.  

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. 

Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media 

aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, 

reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea 

elevului.  

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 

fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi 

examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele 

comisiei de examen.  

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său; 

calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi 

examinatori.   
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Art. 6   

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/ modulul de examen, dacă obţine cel puţin 

calificativul "Suficient"/media 5,00.  

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul 

de corigenţă, cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00.  

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi 

pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar 

constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.  

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al II-lea sau la 

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.  

Art. 7  

(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 în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.  

Art. 8  

(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 consemnează în catalogul de examen de 

către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-şef al 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. 134 alin. (2), când rezultatele se 

consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare.  

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de 

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef al 

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 obţinută de elev la 

examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către 

preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.  

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului liceului toate documentele specifice acestor 

examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste 
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documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor 

noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2).  

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii timp de un an.  

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, 

precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de 

examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.   

Art. 9   

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte consemnează în catalog 

situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.  

 

Capitolul IV - Transferul elevilor   

Art. 1  

 Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o 

filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de 

învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul şi cu Procedura nr. 4045A din 

29.07.2021 emisă de ISJ Constanţa, privind transferul elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Art.2  

Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.    

Art. 3 

(1) În învăţământul primar, gimnazial, învăţământul profesional, liceal, elevii se pot transfera de la o 

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 formaţiunea de studiu.   

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la 

formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.  

Art. 4  

(1) În învăţământul profesional, liceal, 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 de administraţie al 

Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna şi la propunerea membrilor Comisiei pentru 

curriculum.  

Art. 5 

    (1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional 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. 144 alin. (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 și în limita efectivelor maxime la clasă, 

stabilite de lege;  

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X - XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media 

lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;  

c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 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, 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 XI-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 XI-a din învăţământul profesional cu durata de trei ani se 
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pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită 

transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă;  

g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă, 

cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi 

după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.  

    (2) Prevederile a alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se aplică şi în cazul învăţământului profesional.   

Art. 6 

    Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional se pot transfera de la o formă de învăţământ la 

alta astfel:  

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la fiecare 

disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi 

clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata 

studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;  

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în 

limita efectivelor maxime de elevi la clasă;  

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă 

la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în 

învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din învăţământul liceal, profesional 

se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de 

diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.  

Art. 7  

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de 

regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.  

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:  

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada intersemestrială sau 

a vacanţei de vară; în aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la învăţământul profesional şi tehnic 

şi de la/la învăţământul dual la învăţământul liceal tehnologic.  

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.  
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(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a specializării, 

se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.  

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:  

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;  

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de 

sănătate publică;  

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;  

d) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.   

Art. 8  

 Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau 

reprezentantului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de 

administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.   

Art. 9  

(1) În mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională declaraţi "Inapt"/"Necorespunzător" pentru cariera militară, cei care 

comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unităţi de învăţământ se 

transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în timpul anului şcolar. 

Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum şi a reglementărilor 

specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde este înmatriculat elevul.  

(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii, din 

următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, funcţionari publici cu statut 

special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din unităţile de 

învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării în unităţile de învăţământ 

liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile 

de recrutare şi au fost declaraţi "Admis" la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform 

reglementărilor specifice ministerului respectiv.   

Art. 10  

(1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de 

învăţământ de stat, în condiţiile prezentului Regulament.   

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul 

unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare;  
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Art. 11  

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face 

propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.  

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 

către părinţii sau reprezentanții legali ai copilului şi de către consilierul școlar. Decizia de reorientare se ia 

de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă 

educaţională, cu acordul părinţilor sau reprezentanților legali.  

Art. 12  

    După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a 

elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să 

trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a 

transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.  

Evaluarea unităţilor de învăţământ 

Capitolul I -Dispoziţii generale   

Art. 1  

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.   

Art. 2 

(1) 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.    

(2)   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.  

 (3) Conducerea Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna şi personalul didactic nu pot refuza 

inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu 

îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.   

 

 

 

 



 

79  

Capitolul II - Evaluarea internă a calităţii educaţiei   

Art. 1  

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceului Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” Cumpăna şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.   

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar.   

Art. 2  

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 

Cumpăna se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).   

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna elaborează şi 

adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii.   

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.   

Art. 4 

(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă 

este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal: 

a) reprezentanţi ai corpului profesoral 

b) reprezentanţi ai părinţilor şi reprezentanţi ai elevilor pentru învăţământ 

c) reprezentanţi ai consiliului local 

 (3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau director 

adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea 

membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, în limita fondurilor necesare, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 (4) Responsabilul CEAC este ales pe 4 (patru) ani.  

 (5) Responsabilul poate fi schimbat la solicitarea directorului unitatii daca are motive intemeiate (pentru 

neindeplinirea sarcinilor ce ii revin prin acesta numire sau pentru o slaba colaborare). 

(6) Responsabilul CEAC se poate retrage din aceasta functie numai la sfarsitul anului scolar si dupa ce a 

intocmit rapoartele finale. 

(7) Membrii CEAC pot fi schimbati la propunerea responsabilului si la propunerea directorului unitatii. 

Art. 5  

    În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, pentru profilul profesional se vor aplica 

instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.  
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Art. 6 

(1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt 

realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

(3) 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.  

 

Partenerii educaţionali 

Capitolul I - Drepturile părinţilor sau reprezentanților legali   

Art. 1  

(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai Liceului 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

(2) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de 

învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.  

(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, 

pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală.  

Art. 2  

(1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia 

şcolară şi la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai 

la situaţia propriului copil.   

Art. 3  

     (1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta liceului în concordanţă cu procedura 

de acces, dacă:  

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

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

d) participă  la  întâlnirile  programate  cu învăţătorul/institutorul/profesorul 

 pentru  învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;  

e) participă la acţiuni organizate decomitetul de părinţi.  
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(3) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces a părinţilor sau reprezentanților 

legali în unitate. 

Art. 4 

(1) Accesul elevilor în unitate este permis in baza purtării semnelor distinctive ale şcolii, cu cel mult 30 de 

minute înainte de începerea cursurilor. 

 (2) Accesul elevilor în incinta şcolii, precum şi părăsirea şcolii sunt permise doar pe la intrările elevilor. 

 (3) Elevii cu vârsta până la 18 ani pot părăsi şcoala, în timpul programului, numai cu aprobare scrisă din 

partea dirigintelui/profesorului de serviciu/directorului, cu anunţarea părintelui. 

(4) Accesul părinţilor în incinta şcolii este permis numai cu acordul agentului de poliţie de serviciu, doar în 

perimetrul destinat discuţiilor acestora cu profesor/director. 

 (5) Accesul altor persoane din afara unităţii este permis numai cu obţinerea aprobării directorului şi 

legitimarea acestora. 

 (6) Pătrunderea fără drept în sediile instituţiei de învăţământ se pedepseşte conform prevederilor legale. 

Art.5 

(1) Unitatea şcolară dispune de supraveghere asigurată de un sistem performant de supraveghere audio-

video, iar intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală sunt supravegheate de agentul de la Poliţia Locală de serviciu. 

(2) Securitatea elevilor şi siguranţa desfăşurării în bune condiţii a activităţilor educative constituie priorităţi 

ale programului managerial. 

(3)  Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine şi a autovehiculelor 

care intră sau ies din incinta şcolii. 

(4)  Este interzis accesul în unitatea şcolară a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau cu un 

comportament turbulent, precum şi acelora care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică, a 

persoanelor care deţin animale de companie, arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, iritant-

lacrimogene, inflamabile sau pirotehnice. Este interzisă, de asemenea, introducerea în şcoală a materialelor 

cu conţinut pornografic sau obscen, precum şi a băuturilor alcoolice. 

(5)  Personalul de pază şi cadrul didactic de serviciu au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor 

şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi găsite/ lăsate obiecte care, prin conţinutul lor, 

pot produce evenimente deosebite. 

(6) Pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii, conducerea 

şcolii/profesorul de serviciu/orice cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic va proceda după cum urmează: 

- va informa organele de poliţie şi de jandarmerie la telefonul 112 (dacă se impune); 

- va organiza instruirea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului tehnico-administrativ şi a 

părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern (la începutul fiecărui semestru sau 

ori de câte ori se impune, prin asumare scrisă); 
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- va realiza împreună cu diriginţii şi părinţii analiza privind starea disciplinară şi măsurile educative 

necesare; 

- va colabora cu organele de poliţie şi de jandarmerie în vederea desfăşurării unor activităţi pentru 

pregătirea antiinfracţională a elevilor şi a cadrelor didactice 

Art. 6  

Părinţii sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform 

legislaţiei în vigoare.   

Art. 7   

(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului în 

care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu  

salariatul unităţiiimplicat, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte. 

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

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

părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere 

scrisă, în vederea rezolvării problemei.  

(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la 

nivelul unităţii noastre, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi 

rezolva starea conflictuală.   

Capitolul II - Îndatoririle părinţilor sau reprezentanților legali   

Art. 1   

(1) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa 

şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada învăţământului 

obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori 

este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.  

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează 

de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al Liceului 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea noastră, părintele sau reprezentantul 

legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos 

la nivel de formaţiune de studiu pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din unitatea de 

învăţământ.  
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(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui sau reprezentantului legal va fi 

consemnată în caietul învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ primar, profesorului 

diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

unităţii, cauzate de elev.  

(7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească 

până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care 

părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă 

persoană.  

(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al 

liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de 

învăţământ din străinătate.  

(9) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susține 

pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul 

tehnologiei și al internetului și de a colabora cu personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în 

condiții optime a acestei activități.  

Art. 2  

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a elevilor şi a personalului unităţii 

noastre.    

Art. 3   

Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ este 

obligatorie pentru părinții sau reprezentanții legali ai elevilor.    

Capitolul III - Adunarea generală a părinţilor   

Art. 1  

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai elevilor de 

la formaţiunea de studiu.  

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, privind activităţile şi auxiliarele 

didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării 

elevilor.  
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(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu 

situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal al elevului respectiv.  

Art. 2 

(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 

1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.  

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanților legali ai elevilor din clasa 

respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.    

Capitolul IV - Comitetul de părinţi   

Art. 1  

(1) În Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi 

funcţionează comitetul de părinţi.  

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în  

Adunarea generală a părinţilor, convocată de învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/ 

profesorul diriginte care prezidează şedinţa.  

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.  

(4) Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă 

după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului 

pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.  

(5) Comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanților legali ai elevilor clasei 

în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanților legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi 

în relaţiile cu echipa managerială.  

Art. 2   

Comitetului de părinţi pe clasă are următoarele atribuţii:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau 

cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanților legali.  

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul 

clasei şi a liceului;  

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a 

siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;  



 

85  

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi unităţii 

de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin 

asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;  

e) sprijină conducerea  unităţii de învăţământ şi învăţătorul/institutorul/profesorul  pentru învăţământ 

primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării generale.  

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;  

g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare;  

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 

acestea există.  

Art. 3   

Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanților legali în 

relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi, prin acesta, în relaţie cu conducerea Liceului Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. şi alte foruri, organisme şi organizaţii.  

Art. 4  

(1) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți sau 

reprezentanți legali.  

(2) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de 

învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.  

Capitolul V - Consiliul reprezentativ al părinţilor  

Art. 1   

(1) La nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna funcţionează Consiliul reprezentativ 

al părinţilor.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este 

reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de 

părinţi pe clasă, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta 

cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în 

activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.    

Art. 2   
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(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii 

se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea 

şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul 

dintre vicepreşedinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanților legali în 

organismele de conducere şi comisiile Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al 

membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În 

situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în 

prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.  

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice.  

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.  

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

ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință.  

Art. 3   

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  

a) propuneLiceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. discipline şi domenii care să se studieze 

prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;  

b) sprijină parteneriatele educaţionale între liceu şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea 

locală;  

c) susţine Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna în derularea programelor de prevenire şi de 

combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;  

d) promovează imaginea liceului în comunitatea locală;  

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan 

local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  

f) susţine liceul în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;  

g) susţine conducerea liceului în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanții 

legali, pe teme educaţionale;  
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h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire;  

i) susţine liceul în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a 

absolvenţilor;  

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor;  

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în liceu, la solicitarea 

cadrelor didactice;  

l) sprijină conducerea liceului în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;  

Art. 4  

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna poate face 

demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în 

contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, 

care vor fi utilizate pentru:  

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii, a bazei materiale şi sportive;  

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;  

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea 

generală a părinţilor pe care îi reprezintă.  

    (2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional.  

Capitolul VI - Contractul educaţional   

Art. 1   

(1) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.  

(2) Contractului educaţional este particularizat la nivelul unităţiinoastre prin decizia consiliului de 

administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi. 

Art. 2   
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(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul Liceului Tehnologic 

„Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act 

adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.   

Art. 3  

(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - 

respectiv Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau 

reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile 

părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.  

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant 

legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.  

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional.  

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul 

încălcării prevederilor cuprinse în acest document.  

Capitolul VII - Şcoala şi comunitatea   

Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali 

Art. 1 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu 

consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Liceului Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” Cumpăna.    

Art. 2  

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii 

de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte 

tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.    

Art. 3  

Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

prevederile prezentului Regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administrației publice locale şi 

cu organizațiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de 

timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea învăţării, precum şi activităţi 

de învăţare remedială cu elevii.  

Art. 4  
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(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 

învăţământ.  

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.   

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii 

elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învățământ.   

Art. 5   

 (1) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu 

operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.  

 (2) 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 operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, 

utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, Liceul 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii 

economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev 

major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ 

prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic şi liceu. Contractele 

prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și 

cercetării.  

Art. 6  

(1) Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii 

nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte 

organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituţională/planul de acţiune al unităţii.  

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare.  

(3) 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.  

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe siteul şcolii, prin 

comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.  
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(5) LiceulTehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna poate încheia protocoale de parteneriat şi poate 

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.  

(7) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce 

se derulează în liceu.   

Dispoziţii tranzitorii și finale 

Art 1  

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naţionale.    

Art. 2  

(1) În Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare.  

(2) 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. 3 

(1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de 

discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.  

(2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, 

de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau 

sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma liceului sau altele asemenea.  

Art. 4  

Cadrele didactice sunt responsabile pentru modul de utilizare a dispozitivelor electronice din dotarea școlii, 

pe parcursul desfășurării programului de lucru.  

Art. 5 

Cadrele didactice sunt responsabile pentru folosirea materialelor din mediul online utilizate în scop educativ 

la clasă, față în față sau în lecțiile online (conținut, drept de autor, licențe etc.). 

Art. 6 

Cadrele didactice trebuie să respecte orarul elevilor și orice abatere de la acesta se va anunța in timp útil 

conducerii școlii pentru abrobare. 

Art. 7  
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Prsonalul didactic trebuie să se asigure la ultima oră de curs din ziua respectivă, că dispozitivele IT din 

dotarea sălii de actívate (sală de clasă, birou, laborator etc.) sunt închise și securizate corespunzător. 

Art. 8 

Personalul școlii trebuie să respecte Fișa postului, Codul de conduită, notele interne, dispozițiile și deciziile 

conducerii, în concordanță cu legislația în vigoare. 

Art. 9 

În contextual existenței unei situații excepționale ce implică înlocuirea orelor de curs cu prezența fizică a 

elevului la școală, cu ore online, instituția se va asigura că procesul didactic va continua prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, cu participarea tuturor cadrelor didactice angajate, pentru toți elevii, în funcție 

de posibilitățile elevilor de a accesa informațiile transmise.   

Art. 10 

Participanții la activitățile de învățare online au următoarele obligații:  

- să răspundă la toate solicitările părților, conform programelor școlare și în limita timpului de lucru alocat; 

- să utilizeze aplicațiile/platformele educaționale agreate de școală, doar în conformitate cu prevederile 

legale; 

- să nu fotografieze, înregistreze, filmeze persoanele implicate în activitatea educativă; 

- orice abatere disciplinară din timpul acestor activități va fi sancționată conform legislației și 

regulamentelor în vigoare. 

Art. 11 

Toți participanții la procesul instructiv-educativ vor respecta legislația privind DREPTUL PROPRIETĂȚII 

INTELECTUALE;  

Art. 12 

Toți participanții la procesul instructiv-educativ vor respecta Regulamentul UE2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens, 

școala va prezenta părintelui/tutorelui legal o NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA 

DATELOR PERSONALE ALE ELEVILOR, iar părintele/tutorele legal va semna o DECLARAȚIE DE 

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL. 
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Anexa nr. 1 

NR. .............................. 

FIŞA   POSTULUI  

PERSONALULUI  DIDACTIC DE PREDARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, AN ȘCOLAR ………….. 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii 

nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu completările si modificările ulterioare, OMEC nr. 4135/2020 

privind aprobarea instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ 

preuniversitar prin învățare on-line, H.G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr. 5447/31.08.2020, Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de 

evidenţă a salariaților Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, cu numărul 

....................., se încheie astăzi, ………………., prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele  ............................... 

Specialitatea  ……………………………… 

Decizia de numire nr. .......................................  

Încadrarea: titular/suplinitor/ cadru didactic asociat/detașat în interesul înv. 

Numărul de ore sarcini de serviciu: 40 ore pe săptămână/ ......... ore pe săptămână/ .......... ore  pe 

săptămână 

Număr ore de predare: …………… ore pe săptămână/ .......... ore pe săptămână/ ............. ore pe 

săptămână, conform orarului și structurii anului școlar. 

Cerinţe: 

Studii ……………………………………… 

Studii specifice postului  ..............................................................  

Vechime ................................. 

Grad didactic ....................... 

Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director, director adjunct;responsabil comisie metodică/catedră; 

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar,personalul unităţii de învăţământ; 

- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca 

delegat. 

* Începând cu data prezentei Fișe a postului încetează valabilitatea fișei de post anterioare. 
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I.     a. * ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI 

 

1.  Proiectarea activității - elemente de competență 

 

1.1. Analizarea curriculumului școlar 
1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor 
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime 
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare 
1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC 
1.6. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online 
1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online 
1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică 
1.9. Proiectarea activității extracurriculare 

 

2. Realizarea activităților didactice curriculare 

 

2.1. Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare 
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate 
2.3. Integrarea și utilizarea TIC 
2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online 
2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor 
2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei 
2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ) 

 

3.  Realizarea activităților didactice extracurriculare 

 

3.1. Eficientizarea relației profesor-familie 
3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online 
3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate 
3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat 

 

4.  Evaluarea rezultatelor învățării 

 
4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare 
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare 
4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare ale activității online 
4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor. 
4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării 
4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor 

 

5.  Managementul clasei de elevi 

 
5.1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi 
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte 
5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie 
5.4. Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile lor specifice 
5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare 

 

6.  Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare 
6.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice etc. 
6.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite 

 

7.         Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 
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7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale 
7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale 
7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale 
7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional 
7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor 
7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei 
7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online 
*Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de  comisie/catedră şi a altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute 

în prezenta fişă și vor fi îndeplinite, dacă este cazul. 

 

I. b. *ATRIBUȚII SPECIFICE PROFESORULUI DIRIGINTE- dacă este cazul 
 (conform Capitolului II, Secțiunea 2, art. 64,65,66,67,68,69,70 din ROFUIP) .  

 

I. c.*ATRIBUȚIILE RESPONSABILULUI DE CATEDRĂ/ RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE 

/RESPONSABILULUI COMISIILOR DE LUCRU DE LA NIVELUL INSTITUȚIEI - dacă este cazul 
(conform Capitolului II, Secțiunea 2, art. 71,72 din ROFUIP)  

II. ALTE ATRIBUŢII – .......  ore/săptămână, efectuate în funcție de orar și structura anului școlar 
      În funcţie de activitățile specifice unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini/atribuții 

repartizate de angajator, la care trebuie să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în 

condiţiile legii, adăugate prin decizii sau note interne ale directorului, ce vor constitui documente adiționale. 

III.       ATRIBUTII SI RĂSPUNDERI pe linia securității și sănătății în muncă 

In conformitate cu art. 22, 23 (1, 2), 24 și 25 (1, 2) din Legea 319/2006, privind securitatea si sanatatea în munca, art. 6 

(2, 3), 7 (1, 2), 21 și 22 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 20 (1, 2, 3), 31 și 37 (1, 2) 

din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru combaterea 

riscului infectării cu virusul SARS COV -19, lucrătorul care încadrează acest post de lucru are următoarele atribuții pe linia 

securității și sănătății în muncă: 

1.  Înainte de începerea lucrului ia în primire locul de muncă; 

2. Pe timpul luării în primire a locului de muncă, verifică: 

- starea fizică a echipamentelor de muncă și a aparaturii cu care urmează să lucreze și dacă constată nereguli, informează 

conducătorul locului de muncă și urmează indicațiile acestuia; 

-curățenia la locul de munca și dacă constată nereguli, din proprie inițiativă, remediază neregula constatată. 

3. După luarea în primire a locului de muncă, ia de la superiorul ierarhic măsurile cu caracter urgent ce trebuie rezolvate și 

sarcinile curente de lucru pe ziua în curs; 

4. Pregătește locul de muncă pentru lucru: 

- verifică dacă are toate materialele de care are nevoie, iar dacă este cazul, solicită superiorului ierarhic să i se asigure cele 

necesare îndeplinirii sarcinii de serviciu primite; 

- pune în funcțiune aparatura și echipamentele de muncă și verifică modul de funcționare. 

Dacă constată nereguli, oprește echipamentul de muncă sau aparatura la care a constatat nereguli, și informează superiorul 

ierarhic. La aparatura la care s-au constatat nereguli nu se lucrează până la remedierea neregulilor constatate. Neregulile constatate 

vor fi remediate numai de personalul care are competențe în acest sens. 

5. Pe măsură ce sarcinile primite sunt rezolvate, informează despre aceasta pe superiorul ierarhic; 

6. Dacă pe parcursul îndeplinirii sarcinilor primite apar nereguli în rezolvarea acestora sau în funcționarea aparaturii cu 

care se lucrează pentru îndeplinirea sarcinilor, informează despre aceasta imediat pe superiorul ierarhic și urmează recomandările 

acestuia; 

7. Respectă masurile de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și situații de urgență specifice 

postului; 

8. Își desfășoară activitatea astfel încât să nu-și pună în pericol integritatea fizică și sănătatea proprie, precum și a colegilor 

de muncă; 

9. Participă la instruirile pe linia securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și situațiilor de urgență 

organizate cu întregul personal al societății, în conformitate cu Legea 319/2006, H.G.1425/2006, Legea 307/2006 și celelalte acte 

normative din domeniu; 

10. Participă la întocmirea sintezelor, rapoartelor şi analizelor referitoare la activitatea de securitate și sănătate în muncă, 

protecție împotriva incendiilor și situații de urgență și ia măsuri de remediere a deficiențelor constatate și de aplicare a 

recomandărilor privind aceste activități; 
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11. Respectă măsurile de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și situații de urgență pe timpul 

desfășurării activităților în incinta sediului unității și înștiințează șeful ierarhic superior despre orice încălcare a acestor norme; 

12. NU SE VA PREZENTA la lucru sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substanțe cu efect similar, 

sau dacă urmează un tratament prescris de medic și care nu-i permite îndeplinirea atribuțiilor funcționale în condiții de maximă 

siguranță; 

13. Folosește echipamentul individual de protecție necesar stabilit conform evaluărilor de risc pentru postul său de lucru; 

14. Respectă regulile de circulație pe drumurile publice pe timpul deplasării de la domiciliu la și de la locul de muncă și pe 

timpul deplasării în interes de serviciu cu mijloacele de transport aparținând unității, proprietate personală sau mijloace de 

transport în comun; 

15. Respectă regulile de securitate și sănătatate în muncă și apărare împotriva incendiilor, specifice fiecărui operator 

economic la sediul căruia se află în interes de serviciu; 

16. Va aduce la cunoștință superiorului ierarhic orice accident de muncă suferit de propria persoană sau de alți lucrători la 

locul de muncă; 

17. Va opri activitatea în cazul apariției unui pericol deosebit sau imminent, care ar putea conduce la un accident grav și va 

anunța imediat superiorii; 

18. Va respecta normele interne ale unității în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență; 

19. Va cunoaște modul de intervenție în cazul apariției unui incendiu, va cunoaște modul de anunțare operativă a 

conducerii instituției și a serviciilor specializate, va cunoaște căile de evacuare; 

20. În cazul primirii unor atribuții de serviciu ocazionale, să solicite instruirea din punct de vedere al securității și sănătății 

în muncă și a situațiilor de urgență pentru noua activitate și să respecte aceste norme; 

21. Va efectua controlul medical periodic și va informa superiorul ierarhic de munca despre rezultatele acestuia; 

22. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta 

superiorul ierarhic și să urmeze recomandările acestuia; 

23. Nu părăsește nejustificat locul de muncă, fără aprobarea superiorului ierarhic. 

IV. DISCIPLINA MUNCII 
1. Obligativitatea semnării zilnice a condicii de activitate la catedră și a condicii de evidență ale orelor de muncă 

prestate. 

2. Respectarea confidențialității informațiilor dobândite la locul de muncă. 

3. Întocmirea/completarea și predarea, în timpul indicat, a documentelor/situațiilor solicitate de reprezentanții ISJ/ 

conducerea liceului/coordonatorii/responsabilii de comisii/ departamentul secretariat/ contabilitate/ administrativ. 

4. Cunoașterea și aplicarea prevederilor Regulamentului Intern și a Regulamentului de Ordine Interioară a Liceului 

Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna și a Regulamentelor specifice folosirii sălilor de 

sport/cabinetelor/laboratoarelor/atelierelor din cadrul instituției. 

5. Efectuarea serviciului pe școală conform graficului aprobat de Consiliul de Administrație al liceului. 

6. Cunoașterea si respectarea procedurilor de lucru aprobate la nivelul instituției.  

7. Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor IT din dotarea școlii. 

8. Respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) și să nu folosească în alte scopuri datele personale prelucrate. 

9. Respectarea procedurii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date la nivelul unităţii. 

10. Depunerea documentelor pentru decontarea navetei personalului didactic (dacă este cazul), în primele 2 zile 

lucrătoare după încheierea lunii pentru care se solicită decontul. 

Nu se comunică pe e-mail sau pe rețelele de socializare informații despre elevi, pentru a se evita incidente cum ar fi 

comunicarea unor informații și date personale către persoane neautorizate, din greșeală. 
În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, dirigintele trebuie să se preocupe de securitatea datelor și să 

adopte măsuri tehnice și organizatorice pentru a împiedica o procesare neautorizată și nelegală și pierderea sau 

distrugerea accidentală a datelor. 

V. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 
 Neîndeplinirea sarcinilor de seviciu sau îndeplinirea în alt mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau 

sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele şcolii, iar al doilea exemplar 

fiind înmânat angajatului. 
Director,                                                                                    Am primit un exemplar.  
Prof.  …………………………                                                 Semnătura titularului: ..................................... 
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                                                                                               Data: ………………………………… 

Anexa nr. 2 

Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru combaterea riscului infectării cu virusul SARS 

COV -19 

1. GENERALITĂȚI  

Această instrucțiune a fost întocmită în baza legii Nr.319/2006, în conformitate cu Art.7 litera i) 

“Angajatorul are obligația de a  furniza instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor” și a Hotărârii 

Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederior Legii securității și 

sănătății în muncă Nr.319/ 2006 art.15 (1)- “elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau 

aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și 

ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru” 

       În acest sens s-a întocmit următoarea instrucțiune proprie pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire cu 

COVID-19 şi are drept scop aprofundarea cunoştinţelor de prevenire şi protecţie a securităţii şi sănătăţii în 

muncă. Instruirea se efectuează de către conducătorul locului de muncă. 

2. SCOP 

a. Pentru asigurarea protecţiei atât a lucrătorilor proprii, cât și cei ai beneficiarior de servicii de 

protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă, faţă de riscurile biologice care apar sau 

este posibil să apară în condițiile evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2; 

b. Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, instituite prin 

acte normative privind instituirea stării de ALERTĂ pe teritoriul României; 

c. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor suplimentare ce revin societății, atât în calitate de  

angajator, cât și în calitate de angajat, pe linia prevenirii răspândirii coronavirusului; 

d. Pentru a contribui la asigurarea unui climat optim de securitate pentru lucrătorii proprii și ai 

partenerilor de servicii, printr-un răspuns operativ și ferm în fața oricărei forme de nerespectare a cerințelor 

specifice domeniului de activitate și a influenţa, în sensul reducerii, expunerii acestora la noul tip de 

coronavirus sau a diminuării efectelor acestuia luând în considerare toate căile de pătrundere în organism; 

e. Pentru asigurarea eficienței măsurilor de combatere a răspândirii noului tip de coronavirus prin 

acțiuni de prevenire a infectării cu Covid 19;  

f. Pentru a identifica și elimina orice activități, situații, stări care pot interfera cu măsurile luate pentru 

combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus; 

3. DOMENIU DE APLICARE 

a. Prezentul document se aplică la toți lucrătorii proprii societății și urmărește conduita 
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general preventivă pentru toate situațiile cu care vin în contact în interiorul și exteriorul societății. 

4. MASURI GENERALE 

a. Ținând cont că în situația de față, când reușita acțiunilor de prevenire este dependentă de 

responsabilitatea individuală, se impun măsuri organizatorice ce revin angajatorului și de comportament 

pentru lucrători. 

5. MASURI CE REVIN ANGAJATORULUI 

a. Asigurarea triajului lucrătorilor la începerea activității prin luarea temperaturii sub semnătură;  

b. Asigurarea unui climat adecvat desfășurării activității din sediul societății; 

c. Igienizarea spațiilor de lucru și a birourilor cu un ritm mai frecvent decât în alte perioade ale anului; 

d. Acordarea unei atenții sporite pentru igienizarea spațiilor de uz comun, a spațiilor de luat masa, a 

grupurilor sanitare, precum și a aparaturii folosite de mai multe persoane (telefoane, calculatoare, etc.); 

e. Asigurarea mentenanței și igienizării sistemului de ventilație/aparate aer condiționat, schimbare 

filtre/igienizare filtre cu substanțe bactericide, virucide, fungicide; 

f. Montarea de dozatoare cu substanțe dezinfectante bactericide, virucide și fungicide; 

g. Punerea la dispoziția lucrătorilor materiale igenico sanitare – dezinfectante (săpunuri, șervetele, 

geluri, etc.); 

h. Afișarea în zonele sanitare, a spațiilor de servit masa și a spațiilor comune, de instrucțiuni privind 

modul de spălare corectă a mâinilor; 

i. Utilizarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile închise, aceasta ajută și limitează răspândirea 

virusului, dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă, printre care spălarea mâinilor 

pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta; 

j. Respectarea programului de lucru și repartizarea echitabilă a sarcinilor pentru o distribuție echilibrată 

a activităților profesionale pentru fiecare angajat, cu scopul de a diminua suprasolicitarea și stresul la locul 

de muncă; 

k. Informări interne referitoare la gripă, atenționarea și mediatizarea în rândul personalului a măsurilor 

de prevenire împotriva îmbolnăvirii cu gripa, și conștientizarea angajaților cu privire la importanța 

prezentării la medic la apariția primelor semne de boală; 

l. Se asigură personalului propriu mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, 

mască pentru față și se impune utilizarea acestora, după caz, pe durata accesului în unitățile beneficiarilor, a 

deplasărilor- chiar și în situația în care acestea se fac cu mijloace personale de transport, a situațiior în care 

nu se pot păstra distanțele sociale de securitate de 1,5-2m, etc.  

6. MĂSURI PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE LUCRĂTORII ÎN ACORD CU 

RECOMANDĂRILE OMS 

a. Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc; 
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b. Evitați contactul apropiat cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute și cu animale (vii sau 

moarte) sălbatice sau domestice; 

c. Spălați-vă pe mâini frecvent, cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor; 

d. Spălați-vă frecvent pe mâini, în special după contactul direct cu persoanele bolnave sau cu obiectele 

acestora; 

e. Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura; 

f. Atunci când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu plica cotului sau cu o batistă – aruncați 

batista imediat și spălați-vă pe mâini; 

g. Daca alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea 

măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-

vă pe mâini după îndepărtarea măștii; 

h. Daca aveți febră, tușiți și aveți dificultate la respirație, cereți ajutor medical cât mai curând și 

informați personalul medical despre istoricul eventualelor călătorii; 

i. Evitați să scuipați; 

j. Mâncați doar alimente bine preparate termic; 

k. Evitarea situațiilor cu risc de contaminare: 

- zonele aglomerate: pe perioada deplasărilor, în situația accesului în incintele de lucru ale benficiarilor de 

servicii de prevenire și protecție, a utilizării liniilor de transport urban; 

- atingerea suprafețelor și a contactului cu alte persoane în timpul prezenței în ariile de lucru ale 

beneficiarilor; 

-accesul și staționarea pe perioade mai îndelungate în spații închise unde nu este asigurată aerisirea 

corespunzătoare, periodică și suficientă;  

- apropierea de persoane care tușesc sau strănută și care nu poartă mască de protecție sau au gura acoperită 

cu șervetele umede, batiste de unică folosință, etc.; 

7. RECOMANDĂRI 

a. Obligativitatea angajatorului de a dota fiecare loc de muncă cu săpun, role hârtie și dezinfectanți 

biocizi pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool și clor; 

b. Dotarea tuturor autovehiculelor societății cu dezinfectanți biocizi pentru mâini și suprafețe pe bază 

de alcool și clor, urmând că acestea să fie utilizate de către conducătorii auto la urcarea și coborârea din 

acestea; 

c. Obligativitatea angajatorului de a acorda echipament individual de protecție fiecărui angajat după 

cum urmează: mănuși de unică folosință, masca protecție de unică folosință (acolo unde este cazul) și 

dezinfectanți biocizi pentru mâini pe bază de alcool și clor; 
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d. Evitarea utilizării mijloacelor de transport în comun, iar în cazul în care este strict necesar acest 

lucru, trebuie păstrată o distanță de minim 1 metru față de ceilalți călători; 

f. Desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual 

de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018, privind reglementarea activității de telemuncă, 

atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul 

presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor; 

g. Evitarea ședințelor/întâlnirilor în aceeași încăpere a mai mult de 2 angajați și în cazul în care acest 

lucru nu este posibil trebuie păstrată o distanță de minim 1,5 metri față de ceilalți colegi și aerisirea 

spațiului; 

h. Evitarea pe cât posibil a primirii vizitatorilor/colaboratorilor în cadrul societății; 

i. Achiziționarea unui termometru electronic în vederea verificării temperaturii corporale a 

personalului atât la începerea programului, cât și terminarea acestuia; 

j. Interzicerea contactului direct al personalului propriu cu persoane venite din afara României. Orice 

astfel de contact vă fi imediat anunțat de către angajat angajatorului; 

k. Orice angajat ce prezinta următoarele simptome vă informa imediat angajatorul: 

-dureri musculare; 

-stări de oboseală accentuate; 

-dureri în gât; 

-tuse; 

-uscarea cavității bucale; 

-dificultate la respirație; 

-stări febrile. 

Angajatorul nu va mai permite accesul acestor persoane în cadrul societății, recomandând în prima fază 

autoizolarea la domiciliu și contactarea medicului de familie. 

8. SPECIFICAȚII. ANEXE 

Instrucţiunea va fi folosită pentru instruirea întregului personal. 
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Anexa nr. 3 

MĂSURI PENTRU SIGURANŢA CIVILĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII PENTRU ELEVI 

 Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” sunt obligaţi să respecte următoarele norme: 

      1. Să se conformeze tuturor prevederilor regulamentului şcolar; 

2. Să respecte toate recomandările şi indicaţiile profesorilor şi personalului angajat al şcolii; 

3. Activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic; 

4. Curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de profesorul de 

serviciu căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru soluţionarea unor probleme; 

5. Şcoala/curtea şcolii nu pot fi parasite în timpul desfăşurării cursurilor/ pauzelor; 

6. Să respecte regulile în deplasările individuale spre şcoală şi de la şcoală, precum şi în timpul vizitelor 

organizate de şcoală;  

7. Se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor. Nu comunică şi nu încurajează discuţiile 

cu persoane necunoscute. Sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, 

nici în altă parte; 

8. Pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate; 

9. În cazul deplasărilor cu autobuzul sau alte mijloace de deplasare în comun se interzice urcarea/ 

coborârea în mers, staţionarea pe scări sau sprijinirea de uşi în timpul mersului; 

10. În timpul pauzelor se interzice părăsirea perimetrului şcolii; 

11. Se interzice escaladarea și aplecarea peste pervazul ferestrei şi a balustradelor scărilor, balcoanelor, 

garduri, porți, clădiri (școală, ateliere, magazii) etc; 

12. Se interzice aruncarea de obiecte pe fereastră; 

13. Evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase şi orice mod de a-i lovi 

(voluntar/involuntar); 

14. Nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente: 

chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde, etc. 

15. La recomandarea medicului/familiei ia medicamente numai în prezenţa cadrului didactic; 

16. Pe holurile școlii, merg pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea 

uşilor de la clase; 

17. Deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând; 

18. Pe timpul iernii se vor evita jocurile cu bulgări de zăpadă; 

19. Se interzice joaca cu focul (chibrituri, brichete, petarde, artificii); 
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20. Se interzice fumatul în WC-urile şcolii, pentru că se pot produce explozii ale gazelor rezultate din 

descompuneri; 

21. Elevii nu au voie să introducă în incinta şcolii: materiale inflamabile, sprayuri paralizante, substanţe 

halucinogene, droguri; 

22. Li se interzice elevilor utilizarea armelor şi obiectelor contondente în incinta şcolii; 

23. Se interzice practicarea jocurilor de noroc; 

24. Elevii nu au voie să utilizeze fără aviz prizele electrice din sălile de clasă; 

25. Elevii trebuie să respecte întocmai normele de protecţia muncii prelucrate la laboratoarele de fizică, 

chimie, biologie sau sala si terenul de sport; 

26. Este interzis elevilor accesul la centrala termică sau tablourile electrice; 

27. Este interzisă alergarea pe holuri sau în sălile de clasă; 

28. Este interzisă aşezarea pe calorifere, cât şi sprijinirea de acestea; 

29. Este interzis jocul cu mingea în zona trecerii dintre corpurile A, B şi C; 

30. Este interzis jocul de forţă skanderberg şi lupte; 

Încălcarea acestor reguli atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulament. 

      31. Este interzis accesul elevilor pe scara către pod sau urcatul în pod, pe acoperișul școlii. Pericol de 

accidente; 
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Anexa nr. 4 

MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI COVID-19 

 

 Instruirea elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, privind măsurile de 

prevenire a infecției COVID :  

• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apa si săpun;  

• Mențineți distanța de cel puțin 1.5 metri față de celelalte personae; 

• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate;  

• Deoarece picăturile Flugge răspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte importantă. Acoperiți-vă gura 

și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să 

tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată;  

• Curățați obiectele/suprafețele utilizate frecvent/atinse frecvent înainte de a le folosi (folosind 

servețele/lavete impregnate cu soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau produse biocide virucide); 

 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!  

 Nu vă strângeți în brațe!  

 Evitați aglomerațiile! 

 NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane; 

• Când purtați masca, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ați pus-o 

pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după 

îndepărtarea măștii; 

 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis! 

 Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate, 

atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi; 

 Se interzic jocurile de contact, în pauze; 

 Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, 

clanțe, mânere. 
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Anexa nr. 5 

ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

„În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe 

școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține 

ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare 

a unității de învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile 

specifice care se organizează în unitatea de învățământ.” 

Conform Regulamentului Intern al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, profesorul de 

serviciu are următoarele atribuții: 

1. Efectuarea serviciului pe scoală conform planificării este obligatorie; 

2. Prezenţa în şcoală este obligatorie; 

3. Serviciul pe şcoală se realizează în intervalul orar 7.30 – 15.00, în incinta școlii (curte, hol, săli de clasă), 

conform graficului aprobat; 

4. Profesorii de serviciu vor purta ecusoanele cu înscrisul   „Profesor de serviciu  __”; 

5. Profesorii de serviciu pe şcoală trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, 

urmărind derularea programului şcolar şi intervenind atunci când este cazul pentru rezolvarea 

deficienţelor ce apar; 

6. Anunţă directorul de serviciu eventuala lipsă a unor profesori, pentru a se asigura cu cadre didactice 

eventualele ore la care nu s-au prezentat profesorii; 

7. Supraveghează modul în care se realizează: intrarea elevilor la cursuri, dezinfectarea mâinilor la intrarea 

în instituție, purtarea măștii de protecție în vederea prevenirii contactării virusului SARSCOV 2 

(conform legislației în vigoare), și verifică ţinuta elevilor; 

8. Profesorii de serviciu vor asigura respectarea regulamentului intern privind interzicerea fumatului și a 

consumului de semințe în şcoală; 

9. Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane, care pot deranja orele de curs; să 

nu rămână elevi în sălile de clasă când aceştia au ore de laborator sau educaţie fizică; 

10. În cazul în care sunt elevi care refuză participarea la o anumită oră, vor fi conduși la poarta școlii, unde 

vor fi preluați de agentul de pază, pentru a fi identificați și pentru a se lua legătura cu diriginții și 

părinții/tutorii legali ai elevului; 

11. Profesorii de serviciu pe şcoală vor supraveghea elevii în timpul pauzei, conform graficului, răspunzând 

de: 

a. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate; 

b. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii; 

c. Păstrarea curăţeniei pe holurile şcolii; 
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d. Respectarea normelor de distanțare socială în incinta școlii; 

e. Purtarea corespunzătoare a măștii de protecție pe întreaga perioadă a programului școlar; 

f. Dezinfectarea corespunzătoare la intrarea în incinta școlii sau ori de câte ori este cazul. 

12. Înregistrează în registrul special toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, 

descoperă cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare/ notificarea „fără evenimente”; 

13. Informează urgent conducerea şcolii de necesitatea remedierii imediate a eventualelor stricăciuni, ce pot 

perturba procesul de învăţământ şi pot afecta siguranţa elevilor şi a personalului; 

14. Asigură securitatea cataloagelor. La începerea programului preia cataloagele şi verifică dacă sunt toate, 

iar după-amiază, după verificarea existenţei tuturor cataloagelor, le asigură prin încuierea în dulapul din 

cancelarie; 

15. Colaborează cu polițistul local pentru asigurarea pazei şi siguranţei în şcoală; 

16. Anunță în timp util superiorii cu privire la dispariția unor bunuri din inventarul școlii; 

17. La sfârșitul programului, se asigură că sunt închise toate dispozitivele electronice din Cancelarie; 

18. Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii diriginţi şi cu directorul de 

serviciu ; 

Prezentele sarcini ale profesorului de serviciu fac parte integrantă din Regulamentul de Ordine 

Interioară al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna.  

Neîndeplinirea acestor sarcini poate fi sancţionată de conducerea şcolii cu diminuarea calificativului 

anual sau conform legislației în vigoare, de către organele competente. 
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Anexa nr. 6 

Regulament de protecție a muncii și de prevenire a accidentelor la  

orele de educație fizică și activități sportive                                     

 În conformitate cu: 

 Legea  nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii; 

 Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare – art. 54, art.55; 

 Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor publicate în Monitorul 

Oficial nr. 327 / 14.05.2003, 

 Ordinul comun MEC si MS nr. 5487/1494/2020, elevii îşi vor desfăşura activitatea de 

educaţie fizică şi sportivă organizată, respectând OBLIGATORIU următoarele reguli:  

1) Prezentarea la începutul anului şcolar a avizului medical “APT EFORT FIZIC” – apt pentru 

activităţile de educaţie fizică şi sport; 

2) Elevii inapţi medical vor prezenta profesorului la începutul cursurilor adeverinţa medicală pentru 

luarea în evidenţă; ei vor fi obligatoriu prezenţi la ore (cu încălţări adecvate pentru sală) şi pot lucra, 

în funcţie de afecţiuni, în mod individualizat, sau li se repartizează efectuarea unor teme cu caracter 

teoretic şi/sau organizatoric (înregistrarea rezultatelor la probe, arbitraj, transportul unor materiale 

sportive etc); 

3) Scutirile medicale de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării 

lor; 

4) Elevii inapţi ocazional vor anunţa profesorul care va decide modalitatea de rezolvare a situaţiei; 

5) Participarea la lecţii şi competiţii sportive se face numai în echipament corespunzător, adaptat  

condiţiilor de vreme şi locului (în sală numai cu încălţări foarte curate); 

6) Elevul va informa profesorul dacă în timpul lecţiei suferă accidente sau se află în dificultate să 

continue efortul; 

7)  Elevii vor lucra numai exerciţiile indicate de profesor, vor respecta cu stricteţe comenzile şi 

indicaţiile acestuia, astfel încât să se autoprotejeze şi să nu pună în pericol pe ceilalţi colegi; 

8) Elevii vor fi atenţi la modul de deplasare în timpul exersării (vor păstra distanţa dintre ei şi vor avea 

şireturile permanent legate); 

9) Se interzice purtarea unor accesorii (ceas, brăţări, inele, cercei mari, lănţişoare), unghii mari şi 

neîngrijite, mestecatul de gumă, folosirea telefonului mobil, jocurilor electronice, aparatelor foto sau 

camere video; 

10) Este strict interzis: fotografierea,  filmarea, înregistrarea activităţii fără acordul profesorului; 
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11) Vor aduce la cunoştinţa cadrului didactic dacă observă că instalaţiile, aparatele şi materialele sportive 

nu prezintă siguranţă şi pot produce accidente; 

12) Este interzisă participarea la ore /activităţi sportive sub influenţa alcoolului / medicamente care 

afectează motricitatea, etc.; 

13) Pentru exerciţiile de gimnastică şi atletism (aruncări), elevii vor respecta cu stricteţe lucrul numai la 

comandă ; 

14) Agăţarea şi balansarea la porţile de jocuri sportive / panouri de baschet sunt strict interzise; 

încărcătura cu greutăţi la aparatele de forţă se face numai cu consultarea cadrului didactic; 

15) Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize, tablouri electrice, calorifere şi instalaţiilor de 

apă; 

16) Fără consimţământul cadrului didactic elevii nu vor părăsi niciodată spaţiul de lucru; 

17) După eforturi prelungite sau intense, elevii nu au voie să bea apă rece; le este permisă rehidratarea în 

timpul orei cu apă plată/ ceai/ sucuri naturale pregătite de acasă; 

18) În cazul deplasării la alte baze sportive, se respectă strict programul comun şi regulile de circulaţie; 

19) Se interzice învoirea de la ore pentru rezolvare unor probleme personale (excepţii pentru cazuri bine 

motivate); 

20) Elevii vor manifesta grijă pentru păstrarea curăţeniei în sala de sport şi pe baza sportivă; 

21) Elevii vor proteja mobilierul din vestiare, nu vor deteriora aparatele, instalaţiile sportive şi mingile; 

stricăciunile se recuperează de la cel în cauză sau, dacă nu este depistat, de la toţi elevii clasei; 

22) Expectorarea fluidelor (suiparea) este interzisă cu desăvârşire în sală / bază sportivă; 

23) Elevul este obligat să cunoască configuraţia sălii şi să ştie să se orienteze spre uşile de evacuare în 

situaţii deosebite (incedii/cutrenumre); 

24) Igiena personală în timpul orei şi imediat după treminarea acesteia este o măsură elementară de 

educaţie şi de sănătate şi trebuie rezolvată de fiecare  elev (servetele umede, etc.); 

25) Fiecare elev are obligativitatea să efectueze periodic controlul medical şi să comunice profesorului 

rezultatul; 

26) Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

27) Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de un adult); 

28) Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minim 1,5m , situație în 

care portul măștii nu este indicat; 

29)  Elevii, pe tot parcursul activității, nu își ating ochii, fața, nasul sau gura cu mâinile neigienizate; 
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30) La începutul și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool; 

31) ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR, ELEVII POT FI SANCŢIONAŢI CONFORM 

PREVEDERILOR DIN REGULAMENTUL ŞCOLAR. 

Notă: La prezentul Regulament, se anexează listele nominale pe clase cu semnăturile de luare la cunoştinţă. 
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Anexa nr. 7 

NORME GENERALE DE PROTECŢIE A MUNCII ȘI SECURITATEA MUNCII ÎN 

LABORATORUL DE ESTETICĂ 

Sistemul de muncă şi factorii de risc: 

În laboratorul de estetică, sistemul de muncă este specific “lucrător-client” prin folosirea 

instrumentarului specific.  

Acest instrumentar este de două categorii: 

-instrumentar manual-care este folosit fără o sursă de energie, dar printr-o manipulare greșită poate produce 

leziuni sau răni mai mult sau mai puţin grave. Acest instrumentar este compus din: foarfece ascuţite şi 

contondente, brici, agrafe, pieptene, ace de păr. 

-instrumentar cu sursă de energie: maşină de tuns, feőhn, placă ceramică de întins pãrul, ondulator, cască de 

uscat părul, vapozon şi vapofor. 

În cazul celor două categorii de instrumentar cu sau fără sursă de energie, trebuie să se respecte 

următoarele măsuri de protecţie colectivă şi protecţie individuală: 

• respectarea instrucţiunilor de folosire corespunzătoare tuturor lucrătorilor. 

• instruirea personalul în legătură cu folosirea instrumentarului specific şi să treacă rezultatele instruirii într-

o fişă individuală pentru fiecare lucrător. 

• afişarea pentru evitarea riscurilor pericolelor potenţiale cum ar fi: electrocutarea prin folosirea incorectă a 

instrumentarului care funcţionează cu sursa de energie electrică sau rănile cauzate de folosirea 

necorespunzătoare a instrumentarului cu potenţial contondent şi de tăiere. 

• securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi clienţilor atât la folosirea instrumentarului general, cât şi la folosirea 

substanţelor sau preparatelor chimice utilizate pentru vopsirea părului sau în activitatea de cosmetic. 

• folosirea permanentă conform standardelor europene a echipamentului de protecţie specific unui salon de 

înfrumuseţare: pelerine de protecţie, prosoape sterile, manuşi de protecţie sau dacă este cazul mască de 

protecţie când se lucrează cu substanţe şi reactivi chimici cu risc asupra sanatăţii celui care le foloseşte o 

perioadă mai lungă de timp, zilnic sau permanent. 

• introducerea de noi tehnologii cu risc diminuat în procesul muncii. 

• asigurarea sănătății şi igiena în muncă prin locuri special amenajate.  

  Cabinetelor de înfrumuseţare li se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 

261/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările 

ulterioare. Suprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie curăţate, dezinfectate 

şi/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului. 
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Înainte de a parcurge în detaliu aceste aspecte este indicat să înțelegem ce semnificații au conform 

prevederilor legale, termenii de curățare, dezinfecție și sterilizare:  

- Curăţenia - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau 

proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) 

sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se 

efectuează în cadrul cabinetului, astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime de securitate.  

- Dezinfecţia - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe 

(inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici. Procedura nu asigură eliminarea în totalitate a 

sporilor bacterieni.  

- Sterilizarea – operaţiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în 

stare vegetativă, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate. 

Probabilitatea teoretică a existenţei microorganismelor trebuie să fie mai mică sau egală cu 1 la un milon. 

NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN LABORATORUL DE ESTETICĂ 

1. Folosirea unei lenjerii curate pentru fiecare „client”. 

2. Este interzisă purtarea sculelor (brici, foarfece) în buzunarele halatului pentru a preintâmpina accidente. 

3. Pentru dezinfectarea pensulelor şi a periilor se vor folosi următoarele soluţii: spălarea lor cu apă caldă 

şi sodiu; scufundarea lor în soluţii de cloromină sau fenol. 

4. După fiecare „client” se va face curat la locul de muncă (spălat cu detergent, ştergerea prafului). 

5. Căştile nu se vor conecta la alte prize, decât cele anume care au fost prevăzute în planul instalaţiilor 

electrice. 

6. Se va interzice servirea persoanelor suferinde de boli de piele, păr, unghii sau alte boli molipsitoare. Pot 

fi serviţi „clienţii” care prezintă adeverinţă medicală din care să rezulte ca boala nu este molipsitoare. 

7.În fiecare unitate trebuie să existe un dulap sanitar cu medicamente necesare, se va ţine evidenţa într-un 

caiet. 
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Anexa nr. 8 

NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN LABORATORUL DE TURISM ȘI FIRMA DE 

EXERCIȚIU 

- Activitatea în laboratorul de turism / F.E. trebuie să se supună unor principii de protecție a 

securității și sănătății muncii.   

- Repartizarea elevilor pe locuri de muncă se va face în funcție de starea de sănătate și aptitudinile 

fizice și psihice. 

-  Echipamentele tehnice trebuie să fie adecvate sarcinii de munca și menținute într-o stare 

corespunzatoare. 

- Echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru operațiile pentru care a fost destinat. Amplasarea 

acestuia trebuie făcută astfel încat gabaritul funcțional maxim să nu intersecteze căile de circulatie. 

- Întreținerea, reglarea, depanarea, repararea și revizia echipamentului se face de personalul 

desemnat. Trebuie respectată protecția împotriva suprasarcinii și curentului maxim. 

- Înaintea folosirii trebuie citite instrucțiunile de exploatare, de protecție împotriva electrocutării, de 

intervenții și program de verificări periodice. 

- Elevii ce utilizează, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, calculatorul, trebuie să urmeze cu 

strictețe prevederile pentru lucrul cu calculatorul. 

- În cazul apariției defectiunilor trebuie să se apeleze la personalul specializat. 

- În cazul apariției unui incendiu se va evita panica și se va evacua unitatea, conform planului de 

evacuare, urmărindu-se salvarea în ordine a vieților și apoi a bunurilor materiale. 

- Este interzis consumul și comercializarea de droguri, utilizarea unor spray-uri paralizante, portul de 

arme albe sau de foc. 

- Sunt interzise practicarea unor jocuri ce pot pune în pericol sănătatea sau viața turistului și 

introducerea băuturilor alcoolice în unitate. 

  -Prizele electrice și toată aparatura din laborator sunt alimentate la 220V, tensiune, care prin 

electricutare, pune în pericol viața. 

- Elevii nu au voie sa demonteze prizele, prelungitoarele și aparatura electrică. 

- Elevii nu au voie să introducă obiecte în calculatoare. 

- Elevii nu au voie să schimbe componentele calculatoarelor între ele (mouse, tastatura, cabluri). 

- Elevii nu au voie să alerge în laboratorul de turism / Firma de exercițiu, deoarece riscă să se 

accidenteze pe ei sau alți colegi și să deterioreze echipamentele. 

- Elevii nu au voie să distrugă, să deterioreze, să murdăreasca echipamentele: aparatura, mese, 

scaune, mobilier, pat, lenjerie și nici pereții. 



 

111  

- Elevii nu au voie să instaleze software și nici să introducă dispozitive de memorie externă în 

calculatoare decât cu acordul și supravegherea profesorului de specialitate. 

-În cazul constatării unei defecțiuni sau nereguli, elevii vor anunța imediat profesorul, fără a 

interveni din propria inițiativă pentru remedierea situației. 
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Anexa nr. 9 

REGULI GENERALE DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN LABORATORUL DE ALIMENTAȚIE 

PUBLICĂ ȘI TEHNICĂ SERVIRII 

Elevul din bucătărie și din sala de sevire este obligat: 

❖  să utilizeze echipamentul individual de lucru şi echipamentul individual de protecţie; 

❖  să îndeplinească numai lucrul pentru executarea căruia a fost admis în laborator; 

❖ să anunțe imediat despre orice defecţiune sau altă situaţie care poate constitui un pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională; 

❖  să menţină locul său de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate şi igienă; 

❖  să fie în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să nu expună la pericol 

atât persoana proprie, cât şi pe ceilalţi angajaţi; 

❖  se interzice prezenţa la lucru în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor; 

❖  să nu blocheze accesul şi trecerile spre mijloacele anti-incendiare. 

Înainte de începerea lucrului, elevul este obligat: 

❖  să îmbrace echipamentul individual de lucru și să se spele pe mâini; 

 să poarte încălțăminte bine fixată pe picior, este interzisă folosirea încălțămintei tip papuc (neasigurată la 

călcâi ); 

❖ să examineze locul de muncă, să-l elibereze de materialele şi obiectele în surplus; 

❖  să controleze suficienţa iluminării locului de muncă; 

❖  să controleze starea perfectă a echipamentelor de muncă; 

❖  să controleze starea instrumentelor şi altor dispozitive necesare desfășurării activității; 

❖  cuţitele se apucă de mâner şi nu de partea tăioasă; 

❖  pentru instalarea sau scoaterea produselor de pe poliţele de sus ale raftului se vor se vor utiliza scări 

duble stabile; 

❖ transportaţi cazanele (ceaunele) cu lichidul fierbinte în doi, utilizând şervete de bucătărie uscate. Capacul 

vasului trebuie să fie scos; 

În timpul lucrului, elevul din laboratorul de alimentație publică și tehnica servirii are următoarele 

obligații: 

❖  Vasele și ustensilele ce se folosesc se vor păstra în mod ordonat pe rafturi; 

❖ Utilizarea mixerelor, roboților de bucătărie se va efectua conform prevederilor de tehnica securității 

muncii; 
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❖  Nu se efectuează lucrări de deplasare a produselor şi a ambalajului cu cuţitul în mână sau cu alte 

instrumente de bucătărie; 

❖  Nu se deplasează materia primă, produsele într-un ambalaj deteriorate; 

❖  În cuptorul cu microunde este interzisă introducerea obiectelor din metal; 

❖  Se închid robinetele de alimentare cu gaz, în cazurile în care flacăra se întrerupe, sau se stinge; 

❖  Produsele vărsate pe podea se strâng (şterg) imediat;  

❖ Curățenia la locul de muncă se va efectua ori de câte ori este necesar, pentru a preîntâmpina alunecarea 

sau împiedicarea lucrătorilor; 

 Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, cu margini agățătoare, reparate improvizat, cu fisuri, 

ruginite; 

La terminarea lucrului, lucrătorul are următoarele obligații: 

❖  se curăţă de murdărie echipamentele de muncă şi se pun la păstrare în locul destinat; 

❖  se aduc în ordine locurile de muncă şi trecerile spre ele; 

❖  se curăţă echipamentul individual de lucru; 

❖  se spală mâinile şi faţa cu săpun; 

❖  se deconectează toate instalaţiile electrice, în afara iluminării de serviciu; 

❖ se informează conducătorul său direct despre toate neajunsurile depistate în timpul lucrului; 

❖  să fie perfect, curat, călcat și apretat; 

❖  să fie spălat și dezinfectat ori de câte ori este nevoie; 

❖  să fie transportat în ambalaje curate; 

❖  să fie depozitat separat de hainele de stradă în vestiar; 

❖  sa nu iasă in afara zonelor de lucru; 

 să aducă la cunoștința profesorului  accidente suferite de propria persoană; 

 substanțele folosite la curățarea și dezinfectarea obiectelor se vor utiliza conform reglementarilor 

organelor sanitare; 

 manevrarea tuturor întrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mâinile uscate; 

 manevrarea obiectelor încinse, se va face doar cu echipament adecvat (mănuși de protecție). 
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Anexa nr. 10 

Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică 

 

Pentru siguranța ta, a colegilor tăi și a echipamentelor din laborator trebuie respectate următoarele 

reguli în laboratorul de informatică: 

1. Accesul elevilor și a altor persoane în laboratorul de informatică se va face după instruirea acestora 

conform normelor de protecție și securitate a muncii; 

2. Accesul și activitatea în laborator se vor desfășura numai sub supravegherea profesorului: 

3. La începutul fiecărei ore de laborator elevii vor verifica starea calculatoarelor, monitoarelor și 

perifericelor (tastatură, mouse, scanner, imprimante etc.), aducând la cunoștința profesorului 

eventualele schimbări, lipsuri sau defecțiuni; 

4. Este interzisă introducerea cardurilor, memory stick-urilor, sau CD/DVD-urilor (care nu aparțin 

laboratorului) în unitate fără avizul profesorului; 

5. Este interzis consumul de alimente și lichide în laborator; 

6. Elevii nu au voie să instaleze, dezinstaleze, copieze sau șterge programe/directoare/fișiere decât cu 

aprobarea profesorului; 

7. Este interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea profesorului; 

8. Singurele activități permise sunt cele indicate/aprobate de cadrul didactic prezent; 

9. La plecarea din laborator se opresc calculatoarele și se aranjează scaunele. 
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Anexa nr. 11 

Norme de protecție a muncii privind executarea lucrărilor de laborator la disciplinele cu profil electric 

1. Lucrările de laborator se execută pe cicluri de lucrări. 

2. În laboratorul de „Electrotehnică” sunt prevăzute 6 mese, pe fiecare masă găsindu-se aparatura necesară 

efectuării unei lucrări. Dacă de pe masa de lucru lipsește unul din aparate sau dacă datele înscrise pe el nu 

corespund cu cele trecute în îndrumar, va fi sesizat imediat conducătorul lucrării care va lua decizia 

corespunzătoare. 

3. Orice lucrare de laborator începe cu identificarea aparatelor, lucru cu atât mai important cu cât acest 

laborator reprezintă primul contact al studenţilor cu lucrări având specific electrotehnic. Identificarea aparatelor 

se va face după schema de montaj a lucrării respective. 

4. După identificare, aparatele vor fi aşezate pe masă, astfel încât să fie usor accesibile pentru citire şi 

manevrare. 

5. Întrerupătorul de alimentare al montajului se va găsi întotdeauna la extremitatea mesei de lucru, unde se 

găseşte tabloul de alimentare sau bateria de acumulatori. 

6. După aşezarea aparatelor se execută legăturile electrice cu ajutorul cordoanelor alese în funcţie de distanţa 

dintre borne. Se vor efectua mai întâi legăturile în serie ale circuitului principal (de curent) şi apoi legăturile 

derivaţie ale circuitelor accesorii sau de măsură. 

7. Legăturile se execută până la sursele de energie, întrerupătorul de tablou cât şi cel de masă rămânând 

deschise. Legarea la masă se va face numai în prezenţa conducătorului lucrării, după ce în prealabil acesta a 

verificat montajul. Este interzisă punerea sub tensiune a montajului înainte de a fi verificat de către 

conducătorul lucrării. 

8. Se va evita supunerea aparatelor de măsură (care sunt sensibile şi scumpe) la şocuri mecanice şi electrice, în 

timpul manipulării. Pentru protecţia lor este bine ca acestea să fie la început legate pe o scară de mărime mai 

mare. Dacă un aparat nu indică bine, se va deschide circuitul şi va fi anunţat şeful lucrării. 

9. Închiderea întrerupătorului principal de pe masa de lucru pentru punerea sub tensiune a montajului, nu se va 

face net de la început ci se va face un contact uşor între cuţite şi furci, observându-se simultan dacă acele 

indicatoare ale aparatelor de măsură nu au tendinţa de a ieşi din limita scalei sau nu bat invers; abia după această 

precauţie se va proceda la închiderea fermă a circuitului. 

10. Ca regulă generală pentru protecţia muncii, se va evita atingerea cu mâna a părţilor metalice neizolate 

ale montajului, pericol de electrocutare. 

11. Pe timpul efectuării lucrării se interzice aşezarea unor caiete sau foi de hârtie peste aparatele de 

măsură ; scala aparatelor trebuie să fie în permanenţă liberă pentru supravegherea indicaţiilor . 

12. Dacă se întamplă un deranjament în timpul lucrării se va deschide întrerupătorul principal de alimentare 

cu energie electrică a montajului şi va fi anunţat conducătorul lucrării. 
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13. Citirea aparatelor se va face astfel încât raza vizuală să fie perpendiculară pe planul scalei aparatului şi se 

vor elimina astfel erorile de citire. 

14. Este recomandabil ca pe timpul desfăşurării lucrării să se execute un calcul aproximativ pe baza 

determinării făcute, pentru a verifica corectitudinea rezultatelor obţinute. Se va încerca să se răspundă pe 

cât posibil la toate întrebările ce formează obiectul fiecărei lucrări. 

15. Pe timpul desfăşurării lucrării se interzice părăsirea de către elevi a mesei pe care se află lucarea ce o 

execută în ziua respectivă. 

16. La terminarea lucrării, montajul nu se desface fară autorizarea prealabilă a conducătorului lucrării. Acesta 

verifică starea de funcţionare a întregii aparaturi şi aprobă desfacerea montajului, iar ulterior părăsirea 

laboratorului. 
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Anexa nr. 12 

MĂSURI ȘI REGULI PRIVIND PREVENIREA ȘI CONTROLUL RĂSPÂNDIRII 

COVID-19 ÎN BIBLIOTECĂ 
Bibliotecile fac parte din categoria serviciilor cu potențial scăzut-mediu de răspândire a infecției cu 

virusul SARS-COV 2.  

1. Este necesar purtatul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale) care pentru o protecție eficace 

trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul; 

2. Bibliotecarul se va izola la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau 

confirmat de infecție cu virusul Covid-19; 

a. nu trebuie să se prezinte la muncă dacă are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);  

b. informeaza conducerea scolii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în 

perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul Covid-19, 

precum şi în cazul în care află că a fost infectața ea însăși;  

c. aplica normele igienico-sanitare din prezentul regulament.  

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator la bibliotecă 

  1.   Limitarea timpului de staționare în interiorul bibliotecii; 

  2.  Este interzis elevilor să aleagă singuri cărți din raft; 

  3. Coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a 

publicului să reprezinte obiectivul prioritar; 

 4. Deschiderea graduală, în etape, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în 

care se află biblioteca; 

 5. Se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în incinta 

bibliotecii; 

  6. Limitrea accesului elevilor și profesorilor astfel încât să fie asigurată intrarea unui sigur vizitator (elev, 

profesor) în spațiul interior al bilbiotecii; 

  7. Accesul elevilor și profesorilor va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-

medicală) pe toată durata vizitei în bibliotecă; 

  8.  Vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat avizat pus la dispoziție la intrarea în incintă; 

  9.  La intrarea în bibliotecă/unitatea școlară se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul 

persoanelor ce prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată); 

accesul în interiorul bibliotecii se va realiza după verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 

37,30C); 

 10. Plasarea de paravane despărțitoare între personalul bibliotecii și public, acolo unde este posibil; 
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 11. Acolo unde este posibil se va evita reutilizarea pliantelor, broșurilor și alte materiale informative în 

format fizic; 

 12. Dezinfecția regulată a suprafețelor și a tuturor obiectelor frecvent atinse de elevi/personal: 

 - aerisirea periodică a încăperilor; 

 - restricționarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici; 

 - restricționarea evenimentelor publice și/sau private; 

 - colecțiile de împrumut care nu au fost manipulate în perioada restricțiilor NU reprezintă un risc și pot fi 

manipulate fără măsuri de dezinfecție suplimentare, dacă biblioteca a fost complet închisă cel puțin 5 zile 

înaintea redeschiderii. 

 Măsuri care privesc carantinarea documentelor 

 1.  Împrumutul/ restituirea cărților se va face cu respectarea următoarelor reguli:  

                  a) documente (cărţi, reviste, etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile carantină; 

                  b) documente pe hârtie cu coperte laminate și documente din plastic (CD, DVD, etc.): 10 zile 

carantină sau dezinfectarea acestora cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de 

o carantinare de 3 zile;   

2. Documentele care au rămas în bibliotecă şi care nu au fost manipulate în timpul izolării, pot fi manipulate 

în continuare, fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor;     

3. Bibliotecarul va aranja un spațiu specific, de carantinare (o parte din depozit sau din sala de lectură care 

poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi şi/sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, 

asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public; 

   4.  Toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție şi curățenie vor trebui să fie executate purtând 

echipamentele de protecție. 
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Anexa nr. 13 - Contract educațional                                                                                                                                 

Nr…………din………..…. 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

I. Părţile semnatare 

1. LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA, cu sediul în Cumpăna, 

reprezentată  prin director, dna Prof. Nuțu Monica-Oana, 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl.                                                       

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în                 

______________________________________________________________________________  ,  

3. Beneficiarul direct al educaţiei,                       elev. 

II. Scopul contractului 

(1) Scopul contractului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 

responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

(2) Școala își asumă principal responsabilitate în procesul instructive-educativ. 

(3) Elevul își asumă responsabilitatea pentru propria educație. 

(4) Părintele este persoana responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului, pentru colaborarea cu școala 

spre binele acestuia. 

III. Drepturile părţilor 

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a 

unității de învățământ. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *) 

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

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

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

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare; 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în 

vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor şi un comportament responsabil; 

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

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

psihică a elevului/copilului; 

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

copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h)  să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii; 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această 

evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje; 
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j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment 

în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de 

învățământ; 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios; 

l) să asigure cadrul organizat legal pentru asistența psihopedagogică pentru elevi, părinți și cadre didactice, prin 

serviciile oferite de psihologul școlar și profesorii de sprijin, conform Ordinului 5555/07.10.2011. 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi 

copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios 

(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

3. Elevul are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare; 

b)    de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi 
confesional autorizat/acreditat; 

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

cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d)    de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ, REGULAMENTULUI 
INTERN AL LICEULUI; 

e)    de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare 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; 

f)    de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 
portofoliul educaţional etc.; 

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

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu 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; 

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

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

băuturi alcoolice, ţigări; 

l) 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; 

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

n) 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; 
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o) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

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

sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte; 

q) 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; 

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

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

băuturi alcoolice, ţigări; 

t) 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; 

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

v) 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; 

w) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

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

sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 
V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ. 

VI.     Dispoziții speciale 

1. În contextul existenței unei situații excepționale, ce implică înlocuirea orelor de curs cu prezența fizică a 

elevului la școală, cu ore online, instituția se va asigura că procesul didactic va continua prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, cu participarea tuturor cadrelor didactice angajate, pentru toți elevii, în funcție de 

posibilitățile elevilor de a accesa informațiile transmise.   

2. Participanții la activitățile de învățare online au următoarele obligații:  

- să răspundă la toate solicitările părților, conform programelor școlare și în limita timpului de lucru alocat; 

- să utilizeze aplicațiile/platformele educaționale agreate de școală, doar în conformitate cu prevederile legale; 

- să nu fotografieze, înregistreze, filmeze persoanele implicate în activitatea educativă; 

- orice abatere disciplinară din timpul acestor activități va fi sancționată conform legislației și regulamentelor în 

vigoare. 

VII. Alte clauze 

1. Ambele părți vor respecta legislația privind DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. 

2. Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei și al Consiliului 

profesoral al unității de învățământ; 

3. Datele personale ale ambelor părți pot fi prelucrate doar cu respectarea Regulamentului UE2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens, școala 

va prezenta părintelui/tutorelui legal o NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

PERSONALE ALE ELEVILOR, iar părintele/tutorele legal va semna o DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.  

3. Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte 

părți. 

4. Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului contract, atrage după sine aplicarea prevederilor 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de învățământ. 
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5. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

1. părintele/tutorele/susținătorul legal semnatar decade din drepturile părintești, urmând a se încheia un nou 

contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

2. se realizează transferul elevului la o altă unitate de învățământ; 

3. în situația încetării activității de învățământ; 

4. în alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat azi,  , în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE DUMITRESCU” Beneficiar indirect**), 

CUMPĂNA, 

Prof. ……………………….. 

 

 

Am luat la cunoştinţă, Beneficiar direct, elevul, (în vârstă de cel puţin 14 ani) ……………………
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