
                                                          
440114 Satu Mare P-ta Jean Calvin 10, Tel / fax 0261716123  

e-mail: licartasatumare@yahoo.com; www.aurelpoppsm.ro 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORIDNE INTERIOARĂ 

 A LICEULUI DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE 
 

 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 

Art.1. Regulamentul intern de organizare si functionare al Liceului de Arte “Aurel Popp”, denumit în 

continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitaților de 

învătământ preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu Legea învătământului nr.1/2011,  

cu Ordinul MENCȘ Nr. 5079/2016 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, Ordinul MENCȘ Nr.4742/10.08.2016 referitol 

la aprobarea Statului Elevilor. 

Art.2.  Respectarea  regulamentului  este  obligatorie pentru  personalul  de conducere,  didactic de 

predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si părintii care vin în contact cu unitatea de 

învătământ - Liceului de Arte “Aurel Popp”. 

Art.3. (1) Liceul de Arte “Aurel Popp”, ca unitate de învătământ preuniversitar, este organizata si 

functionează în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului 

scolar si a prezentului regulament intern. 

(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administratie, cu participarea reprezentantilor 

organizatiei sindicale, recunoscute la nivel de ramura, existente în scoala si cuprinde reglementari 

specifice conditiilor concrete de desfășurare a activitătii în Liceul de Arte “Aurel Popp”, în 

concordanta cu prevederile legale, în vigoare. 

Art.4. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru elevii acestui tip de învătământ si 

părintii acestora, precum şi pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, personalul didactic, 

didactic auxiliar si nedidactic. 

Art.5. Unitătile în care se organizează învătământ preuniversitar de artă se stabilesc de către 

autoritătile  administratiei  publice  locale  cu  avizul  conform  al  inspectoratelor  scolare,  potrivit 

legii. 

Art.6. În învătământul preuniversitar de artă: 

a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învătământul gimnazial, în conformitate cu art. 

42 alin.(3) din Legea nr. 1/2011. Prin exceptie, studiul instrumentelor, pentru specializarea muzică, 

începe în ciclul primar,  

b)  admiterea  se  face  prin  teste  de  aptitudini  specifice  în  învătământul  obligatoriu  si în 

conformitate cu art. 76 din Legea nr. 1/2011 pentru învătământul liceal; 

c) planurile-cadru de învătământ sunt adaptate profilului artistic/specializării; 

d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual; 

e) programele şcolare pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru care asigură educatia artistică 

specializată/specializarea respectă standardele educationale şi profesionale stabilite pentru profilul 

artistic, respectiv pentru specializările artistice corespunzătoare. 
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Art.7. Reteaua învătământului preuniversitar de artă asigură, la nivel national, selectia aptitudinală, 

precum si pregătirea si performanta în domeniile artistice pentru care elevii au fost selectionati şi 

cuprinde: 

a) unităti de învătământ cu program integrat de artă; 

b) unităti de învătământ cu program suplimentar de artă; 

c) clase cu program integrat de artă; 

d) clase cu program suplimentar de artă. 

Art.8. Pentru identificarea, în vederea selectionării, a unui număr cât mai mare de copii cu aptitudini 

artistice provenind din învătământul prescolar si/sau primar, cadrele didactice de specialitate 

desfăsoară, în scoală si/sau în teritoriu, activităti specifice. 

Art.9. Structura anului şcolar, formatiunile de studiu şi standardele curriculare de performantă pentru 

învătământul de artă integrat şi pentru cel suplimentar sunt aceleaşi. 

Art.10. În incinta unitătii de învătământ sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricăror 

formatiuni politice, organizarea si desfăsurarea activitătilor de propaganda politica si prozelitism 

religios, orice forma de activitate care încalcă  normele convietuirii sociale, care pun în pericol 

sănătatea fizica, psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. 

Art.11. (1) Anul scolar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfăsurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor 

de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. 

(3) În situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc. cursurile scolare pot fi 

suspendate pe o perioada determinata. 

(4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face la nivelul unitătii de învătământ, la cererea 

directorului, după consultarea sindicatelor, in baza hotararii Consiliului de administratie al unitatii si 

cu aprobarea inspectorului scolar general. 

(5)  Suspendarea  cursurilor  este  urmata  de  masuri  privind  parcurgerea  integrala  a programei 

scolare până la sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de Consiliul de administratie 

si comunicate institutiei care a aprobat suspendarea cursurilor. 



CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT 

Art.12. La învătământul liceal înscrierea se face conform legislatiei stabilite de către Ministerul 

Educatiei Nationale. 

Art.13. În învătământul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, 

conform Legii învătământului nr.1/2011, republicata, cu modificările   si completările ulterioare. 

Activitatea de învătământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educatiei . 

Art.14. (1) La înscrierea în învătământul gimnazial si liceal, continuitatea studiului limbilor moderne 

se asigura în functie de oferta educationala a unitătii de învătământ. 

(2) La înscrierea în clasa a IX-a, pentru a evita împărtirea excesiva a elevilor în grupe de 

studiu al unor limbi moderne, Consiliul de administratie poate interveni pentru inversarea ordinii de 

studiere a celor doua limbi sau chiar pentru schimbarea lor. 

Art.15. (1) În învătământul gimnazial si liceal, în cadrul aceluia si profil/specializare, clasele se 

constituie în functie de oferta educationala a unitătii de învătământ si de limbile moderne care se 

studiază . 

(2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia scolii, al limbilor moderne sau pentru situatii 

speciale, clasele pot fi împărtite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuata numai în situatia 

în care studiul cu întreaga clasa nu este posibil. 

(3) O grupa de studiu contine minimum 10 elevi; în situatii speciale, inspectoratul scolar poate aproba 

grupe cuprinzând cel putin 7 elevi . 

(4) Cursurile se desfăşoară în doua schimburi . 

(5) Pentru toate clasele din scoala, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauza de 10 minute 

după fiecare ora. După a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 20 de minute. 

(6) În situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata 

pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea, 

bine fundamentata, a consiliului de administratie al unitătii de învătământ.



CAPITOLUL III 

CONDUCEREA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT 

Sectiunea 1 

Dispozitii generale 
 
 

Art.16. (1) Conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar este asigurata în conformitate cu 

prevederile Legii învătământului. 

(2) La nivelul unitătii de învătământ, functionează Comisia pentru evaluarea si asigurarea 

calitativi în educatie, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

 

Sectiunea a 2- a 

Directorul 

Art.17. (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitătii de învătământ, în conformitate cu 

atributiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administratie al unitătii de învătământ, 

precum si cu alte reglementari legale. 

(2) Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa 

postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza reperelor 

stabilite si comunicate în teritoriu de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

(3) Directorul reprezintă unitatea de învătământ în relatiile cu terte persoane fizice si juridice, în 

limitele competentelor prevăzute de lege. 

(4)  Directorul trebuie  sa  manifeste  loialitate  fata  de  unitatea  de  învătământ, credibilitate  si 

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitătile angajatilor, sa încurajeze si sa sustină 

colegii, în vederea motivării pentru formare continua si pentru crearea în unitate a unui climat optim 

desfăşurării procesului de învătământ. 

(5) Directorul unitătii de învătământ cu personalitate juridica, în care functionează compartiment 

financiar-contabil  prin  care  se  realizează  evidenta  contabila  sintetica  si analitica, precum  si 

executia bugetara, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar- 

contabil este subordonat directorului si îsi desfăşoară activitatea conform atributiilor stabilite de 

acesta, prin fisa postului. 

(6) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitătii întregului personal salariat al 

unitătii de învătământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical . 

(7) Vizitarea unitătii de învătământ si asistenta la orele de curs sau la activităti scolare / extra scolare, 

efectuate de către persoane din afara unitătii de învătământ, se fac numai cu aprobarea directorului, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii 

institutiilor cu drept de control asupra unitătilor de învătământ. 

Art.18. Drepturile si obligatiile directorului unitătii scolare sunt cele prevăzute de lege, precum si de 

prevederile prezentului regulament. 

Art.19. (1) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, în 

fata cărora prezintă rapoarte semestriale si anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul sa 

interzică aplicarea lor si este obligat sa informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul scolar 

general. 

(3) Directorul numeste,  prin decizie, componenta comisiilor pentru examenele de corigente,



amânări sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct. 

Art.20. În realizarea functiei de conducere, directorul are următoarele atributii: 

a)  coordonează  elaborarea  proiectului  de  dezvoltare a  scolii,  prin  care  se  stabileste  politica 

educationala a acesteia; 

b) este direct responsabil împreuna cu directorii adjuncti de calitatea educatiei furnizate de 

unitatea de învătământ; 

c) lansează proiecte de parteneriat cu unităti de învătământ similare din Uniunea Europeana sau 

din alte zone; 

d) emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educationale si de 
dezvoltare institutionala; 

e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de Consiliul 

profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesionala si 

aprobat de consiliul de administratie; 

f) numeste învătătorii / dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare, care este si seful comisiei dirigintilor, în urma consultării directorilor adjuncti 

/ sefilor de catedra/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuitătii si al performantei; 

g) stabileste componenta formatiunilor de studiu; 

h) în baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, comisia pentru 

curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, sefii compartimentelor functionale, ai 

comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele 

de activitate ale acestora; 

i)  numeste,  dintre membrii  comisiei  de curriculum,  echipa  de  întocmire  a  orarului  unitătii  de 

învătământ, pe care îl verifica si îl aproba; 

j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa facă parte din Consiliul 

de administratie si solicita Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părintilor si, după  caz, 

Consiliului  local,  desemnarea  reprezentantilor  lor  în  Consiliul  de  administratie  al unitătii de 

învătământ; 

k) stabileste, prin fisa postului, atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai 

comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitătile membrilor consiliului de 

administratie ; 

l) vizează fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv 

de munca; 

m) elaborează, după consultarea directorilor adjuncti / sefilor de catedre /comisii metodice, proiectele 

de încadrare pe discipline de învătământ, urmărind respectarea principiului continuitătii; 

n) asigura împreuna cu directorii adjuncti, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea 

planului de învătământ, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare; 

o) elaborează împreuna cu directorii adjuncti, instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de 

îndrumare, control si evaluare a tuturor activitătilor care se desfăşoară în unitatea de învătământ. 

Instrumentele respective se aproba în Consiliul de administratie al unitătii de învătământ, cu avizul 

consultativ al sindicatelor reprezentative la nivelul unitătii scolare; 

p) controlează, cu sprijinul directorilor adjuncti si ai sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv- 

educativ. În cursul unui an scolar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistente la orele de curs, 

astfel încât fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe semestru. La asistentele efectuate 

sau la unele activităti ale catedrelor, directorul este însotit, de regula, de seful de catedra; 

r)  monitorizează  activitatea  de  formare  continua  a  personalului didactic, didactic-auxiliar  si 

nedidactic;



s) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor; 

t) aproba graficul desfăşurării tezelor semestriale; 

u) coordonează activitătile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru 

elevii care participa la olimpiade, concursuri, competitii sportive si festivaluri nationale si 

internationale; 

v) aproba regulamentele  de functionare  a  cercurilor,  asociatiilor  stiintifice,  tehnice,  sportive si 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învătământ: 

w) îndeplineste atributiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N. 

Art.21. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atributii: 

a) încheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale 

personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform 

codului muncii si contractului colectiv de munca aplicabil si după avizul Consiliului de administratie. 

b) aproba concediu fără plata si zilele libere plătite, conform prevederilor legale si ale contractului 

colectiv de munca aplicabil, pentru întreg personalul, în conditiile asigurării suplinirii activitătii 

acestora; 

c) consemnează zilnic, în condica de prezenta, absentele si întârzierile de la orele de curs ale 

personalului didactic de predare si de instruire practica, precum si ale personalului didactic auxiliar si 

nedidactic, de la programul de lucru; 

d)  atribuie,  prin  decizie  interna,  personalului  didactic  titular,  personalului  asociat  sau  cadrelor 

didactice pensionate, în regim de cumul sau plata cu ora, orele de curs ramase neocupate; 

e) numeste si eliberează din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei în 

vigoare; 

f) coordonează comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitătii de învătământ, 

de la o gradatie salariala la alta, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare. 

Art.22. Directorul unitătii de învătământ, în calitate de evaluator, are următoarele atributii: 

a) informează inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe 

care îl propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor legii. 

b) apreciază personalul didactic de predare si de instruire practica, la inspectiile pentru obtinerea 

gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit. 

Art.23. Directorul unitătii de învătământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: 

a) elaborarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare, în limita si cu 

destinatia aprobate prin bugetul propriu; 

d) integritatea si buna functionare a bunurilor aflate în administrare; 

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a 

conturilor de executie bugetara. 

Art.24. Directorul unitătii de învătământ îndeplineste si următoarele atributii: 

a) numeste si controlează personalul care răspunde de sigiliul unitătii de învătământ si de 

evidența personalului unității; 

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de 

studii; 

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara;



d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si 

sportive a unitătii de învătământ, coordonează activitatea de la cantina; 

e) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului si de întocmirea, la termen, a statelor lunare 

de plata a drepturilor salariale; 

g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părintilor o lista de prioritati care vizeaza 

conservarea patrimoniului, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive, reparatii, 

îmbogatirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, 

precum si a celor cu situatie materiala precara, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al 

părintilor; 

h) raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învătământul obligatoriu, conform 

prevederilor Legii învătământului; asigura personalului didactic conditiile necesare pentru studierea 

si alegerea manualelor pentru elevi; 

i) asigura prin diriginti/învatatori si raspunde de stabilirea necesarului de burse scolare si a altor 

facilitati lanivelul unitătii de învătământ, conform legislatiei în vigoare; 

j) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de 

protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor, în unitatea de învătământ; 

k) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savârsite de personalul unitătii de învătământ, în 

limita prevederilor legale în vigoare; 

l) aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament si de regulamentul intern, pentru abaterile 

disciplinare savârsite de elevi. 

Art.25. Anual, directorul elaboreaza un raport general privind starea si calitatea învătământului din 

unitatea scolara pe care o conduce. Raportul general privind starea si calitatea învătământului din 

unitatea scolara este prezentat în Consiliul profesoral si în Consiliul reprezentativ al părintilor. Un 

rezumat al acestuia, continând principalele constatari, va fi facut public, inclusiv prin afisare clasica 

si/sau electronica. 

Art.26. (1) Directorul adjunct îsi desfasoara activitatea în subordinea directorului, în conformitate cu  

fisa postului elaborate de Inspectoratul Școlar Județean, în concordanta cu atributiile stabilite de 

legislatia în vigoare si prin regulamentul intern, acesta  raspunde  în fata directorului, a consiliului 

profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de îndrumare, evaluare si control, pentru 

activitatea proprie, conform fisei postului. 

(2) Directorul  adjunct  raspunde de activitatea educativa scolara si  extrascolara din  unitatea de 

învătământ si îndeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate, precum si 

pe cele stabilite prin fisa postului si prin regulamentul intern al unitătii de învătământ si preia toate 

prerogativele directorului, în lipsa acestuia. 

(3) Directorul adjunct avizeaza activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale scolii. 

 

Sectiunea a 3-a 

Consiliul profesoral 

Art.27. (1) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de conducere, de 

predare, cu norma de baza în unitatea de învătământ respectiva, titular si suplinitor si are rol de 

decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitătii de învătământ este 

obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci când se discuta probleme referitoare la 

activitatea acestuia si atunci când este invitat, absentele nemotivate constituindu-se în abateri 

disciplinare.



(2) La sedintele consiliului profesoral, directorul invita, în functie de tematica dezbatuta, reprezentanti 

desemnati ai părintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale si ai partenerilor sociali. 

(3) Consiliul profesoral se întruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului, la 

solicitarea a minimum 1/3 din numarul personalului didactic de predare. De asemenea, acesta se 

întruneste în urmatoarele situatii: când directorul considera necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii 

Consiliului elevilor, a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ 

/Asociatiei părintilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administratie. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedinta extraordinara si la cererea a minimum o treime 

din numarul membrilor sai. 

(5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 

absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara. 

(6) Directorul unitătii de învătământ numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de 

consiliul profesoral, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale 

sedintelor consiliului profesoral. 

(7) La sfârsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii, în functie de situatie, 

au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Directorul unitătii de învătământ 

raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a 

hotarârilor sedintei respective. 

(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se 

înregistreaza în unitatea de învătământ pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. 

Pe ultima foaie, directorul unitătii de învătământ stampileaza si semneaza, pentru autentificarea 

numarului paginilor si a registrului. 

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însotit, în mod obligatoriu, de dosarul 

care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, 

memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza într-un fiset 

securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitătii de învătământ. 

Art.28. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: 

a) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si raportul general 

privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolara; 

b) dezbate, avizeaza si propune Consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare a 

scolii; 

c) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum 

si eventuale completari sau modificari ale acestora ; 

d) alege prin vot secret cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, 

daca este cazul, componenta acestuia; 

e) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învătământ; 

f) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare 

învatator/diriginte, precum si situatia scolara dupa încheierea sesiunii de amânari, diferente si 

corigente; 

g) numeste comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârsite de 

personalul salariat al unitătii de învătământ, conform legislatiei în vigoare; 

h) stabileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor 

legale în vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern; 

i) decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savârsesc abateri; 

j) decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitătii de 

învătământ, conform reglementarilor în vigoare; 

k) valideaza notele la purtare mai mici de 7; 

l) valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs;



m) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 

o) dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitătii de învătământ, în sedinta la care participa cel 

putin 2/3 din personalul salariat al unitătii de învătământ; 

p) dezbate, la solicitarea Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, a inspectoratului 

scolar sau din proprie initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza 

activitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar propuneri de modificare sau de 

completare; 

q) dezbate probleme  legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educative din 

unitatea de învătământ. 

Propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant conform legii 

 validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza 

cărora se stabilește calificativul anual 

 

Art.29. (1) Sedintele consiliului profesoral al unitătii de învătământ se constituie legal în 

prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor. 

(2) Hotarârile se iau prin vot deschis sau secret, în functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumatate 

plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unitătii de 

învătământ. 
 

Sectiunea a 4-a 

Consiliul de administratie 

Art.30. (1) Consiliul de administratie functioneaza conform prevederilor Legii învătământului 

Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. 

(2)  Consiliul  de  administratie  are  rol  de  decizie  în  domeniul  organizatoric  si  administrativ. 

Art.31. Atributiile consiliului de administratie sunt: 

Aproba tematica si graficul sedintelor 

Aproba ordinea de zi a sedintelor 

Stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si procedure de lucru; 

Isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant; 

a) asigura respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul 

Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor inspectorului scolar general; 

b) administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile în care îsi desfasoara 

activitatea unitătile de învătământ preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de 

administratie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale 

care sunt de drept proprietatea unitătii de învătământ; 

c) aproba planul de dezvoltare a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, dupa 

dezbaterea si avizarea sa în consiliul profesoral; 

d)  aproba  regulamentul  intern  si regulamentul de organizare si functionare a  unitătii  de  

învătământ,cu respectarea prevederilor legale; 

particularizeaza fisa-cadru a postului de director adjunct, elaborate de inspectoratul scolar; 

particularizeaza contractual educational tip, aprobat prin ordin al ministrului, in care sunt inscrise 

drepturile si obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor, etc, 

aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile de 

revizuire a acestuia;aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare ale acestuia, 

precum si planul managerial al directorului; 



e) elaboreaza, fisele si criteriile de evaluare specifice unitătii de învătământ, pentru personalul 

nedidactic, în vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; 

f) evalueaza activitatea pe baza fiselor de autoevaluare /evaluare si acorda propriul punctaj de 

evaluare. Evaluarea finala se face in prezenta cadrului didactic /didactic auxiliar in cauza care 

argumenteaza, la solicitarea membrilor Consiliului de Administratie acordarea punctajului la 

autoevaluare. 

g)  Consiliul  de  Administratie  completeaza  fisa  de  evaluare  si  acorda  punctajul  final  fiecarui 

cadru didactic/auxiliar. 

i) stabileste acordarea premiilor pentru personalul unitătii de învătământ, in conformitate prevederile 

legale in vigoare. 

j)  aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de 

invatamant preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de 

interesul invatamantului si al celui in cauza, tinand cont de calendarul activitatii unitatii de 

invatamantsi al examenelor nationale; 

aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale in 

vigoare, contractelor collective de munca aplicabile  si regulamentului intern; 

indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxuliar si nedidactic din unitatea de 

invatamant; 

aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant;  

k) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de învătământ; 

l) controleaza periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitând rapoarte sintetice 

din partea sefilor de catedre/comisii metodice; 

m) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei în vigoare; 

n) avizeaza si  propune  consiliului  local,  spre aprobare,  proiectul  planului  anual  de  venituri  si 

cheltuieli, întocmit de director si contabilul sef, pe baza solicitarilor sefilor catedrelor/comisiilor 

metodice si ale compartimentelor functionale; 

aproba proiectul de buget al unitatii de invatamant tinand cont de toate cheltuielile necesare pentru 

buna functionare a unitatii de invatamant;proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la 

ordonatorul de credite; 

intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului alocat; 

avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde impreuna cu directorul de 

incadrarea in bugetul aprobat; 

aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si stabileste 

utilizarea acestora in concordanta cu planurile manageriale; 

avizeaza planurile de investitii;  

aproba acoperirea integral sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari in 

tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare. 

Aaproba lunar decontarea cheltuielilor cadrelor didactice aferente navetei, in baza solicitarilor depuse 

de acestea; 

Propune spre aprobare inspectoratului scolar infiintarea centrului de documentare si informare, a 

bibliotecii scolare, in unitatea de invatamant; 

Aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul Scoala dupa scoala, in 

functie de resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant; 

Aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale; 

Aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant 

Aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 



Aproba tipul de activitati extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant; 

p) acorda avizul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct; 

r) avizeaza proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitătii de 

învătământ; 

s) stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de 

normare elaborate de MENCȘ, pentru fiecare categorie de personal; 

aproba proiectul de incadrare , intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si 

schema de personal didactic auxiliar si nedidactic; 

aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul primar/ dirigintilor la clase; 

desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare; 

organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile 

in vederea organizarii si desfasurarii concursului; 

avizeaza, la solicitarea directorului, pe baza recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea 

unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura 

psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant; 

avizeaza la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe baza 

recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in 

cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru director sau director 

adjunct; 

aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al personalului din 

unitate; 

propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral , cu 

votul a 2/3 din membrii acestuia si comunica hatararea inspectoratului scolar. 

Aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat care constituie anexa la contractual 

individual de munca si o revizuieste dupa caz; 

t) aproba strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitătii scolare; 

u)  valideaza  raportul  general  privind  starea  si  calitatea  învătământului  din  unitatea  scolara  si 

promoveaza masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare 

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite prin lege, 

metodologii, acte administrative cu character normative si contracte colective de munca aplicabile. 

Art 16. Prevederile prezentei metodologii sunt general obligatorii si pot fi completate cu alte 

prevederi adaptate specificului unitatii de invatamant. Aceste prevederi vor fi aprobate de consiliul  

de administratie si incluse in regulamentul intern al unitatii de invatamant. 
 

Art.32. Membrii consiliului de administratie coordoneaza si raspund de domenii de activitate, pe baza 

delegarii de sarcini stabilite de presedintele consiliului, prin decizie. 

 

Art.33.  

Consiliul de administratie se constituie, potrivit legii, din 7, 9 sau 13 membri, conform Ordinului nr. 

4.619 pentru aprobarea  Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de 

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, din 23 septembrie 2014.  

In cazul unitatilor de invatamant preuniversitar in a caror organigrama exista functia de director 

adjunct, se recomanda ca directorul adjunct sa fie membru al consiliului de administratie din cota 

aferenta cadrelor didactice din unitate. 



La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de 

administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de 

administratie. 

In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, directorul 

unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: 

a) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean, presedintelui 

consiliului judetean desemnarea reprezentantilor in termen de 10 zile lucratoare de la data 

solicitarii. In cazul unitatilor in care exista clase cu invatamant in limba materna, directorul va 

solicita consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor elevilor 

care invata la clasele cu invatamant in limba materna. 

b) Convoaca consiliul profesoral al unitatii de invatamant preuniversitar, in vederea alegerii cadrelor 

didactice care vor face parte din consiliul de administratie. 

c) Emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o comunica 

membrilor si observatorilor si o afiseaza la loc vizibil, la sediul unitatii de invatamant, precum si 

in toate structurile acesteia. 

La data emiterii de catre director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie, se 

dizolva de drept consiliul de administratie care a functionat anterior. 

Componenta consiliului de administratie se modifica in situatiile prevazute de lege si de prezenta 

metodologie, cu respectarea procedurii prevazute de art. 5. 

Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa cum urmeaza: 

a) reprezentantii personalului didactic de predare sunt alesi, prin vot secret, de catre consiliul 

profesoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute de candidati, din randul 

cadrelor didactice angajate in unitatea de invatamant cu contract individual de munca; hotararea 

consiliului profesoral se adopta cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.Minoritatile nationale 

au dreptul la reprezentare proportional cu numarul de clase in consiliul de administratie. 

b) Reprezentantii consiliului local, judetean, sunt desemnati de acesta 

c) Reprezentantii parintilor sunt desemnati de catre consiliul reprezentativ al parintilor, dintre 

membrii acestuia, care la data desemnarii, au copii in unitatea de invatamant. Se recomanda ca 

reprezentantii parintilor sa nu fie cadre didactice in unitatea de invatamant respectiva si sa nu 

ocupe o functie de conducere, indrumare si control in inspectoratul scolar. 

d) Reprezentantul elevilor, care a implinit varsta de 18 ani, este ales prin vot secret de catre toti 

elevii unitatii de invatamant, alegerile fiind organizate de catre consiliul elevilor. Consiliul 

national al elevilor elaboreaza procedura privind alegerea reprezentantului elevilor in consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, care va fi ulterior aprobata de catre 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. 

Membrii consiliului de administratie au aceleasi drepturi si obligatii in exercitarea mandatului 

Calitatea de membru este incompatibila cu : 

a) calitatea calitatea de membri in acelasi consiliu de administratie a sotului, sotiei; 

b) primirea unei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani; 

c) condamnarea penala; 

Pierderea calitatii de membru opereaza de drept in urmatoarele situatii: 

a) inregistrarea a 3 absente nemotivate in decursul anului scolar la sedintele consiliului 

b) inlocuirea, in scris, de catre autoritatea care a desemnat persoana respectiva; 

c) ca urmare  a renuntarii in scris; 

d) ca urmarea a condamnarii pentru savarsirea unei infractiuni 

e) ca urmare a incetarii /suspendarii contractului individual de munca, in cazul cadrelor didactice; 



Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului, 

in urmatoarele situatii: 

a) savarsirea de fapte care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de 

invatamant; 

b) neindeplinirea atributiilor stabilite; 

Directorul unitatii de invatamant emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau prin 

revocare, a calitatii de membru in consiliul de administratie.Decizia se comunica persoanei si, 

dupa caz, autoritatii care a desemnat-o. 

Conducerea unitatii de invatamant asigura resursele necesare pentru participarea cadrelor 

didactice member ale consiliului de administratie la programe /cursuri de formare specifice 

managementului unitatilor de invatamant. 

(1)Consiliul de administratie al Liceului de Arte “Aurel Popp”este format, potrivit legii, din 7, 9 

sau 13 membri. 

 

a) directorul unitătii de învătământ; 

b) directorul adjunct 

c) coordonatorul de programe si proiecte educative 

d) 3 reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de consiliul profesoral; 

e) 3 părinti; 

f) 2 reprezentanti ai autoritatii publice locale, 

g) 1 reprezentant al elevilor din clasele a IX-a – a XII-a ; 

 (2) Personalul didactic de predare care face parte din consiliul de administratie, este ales de consiliul 

profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care 

au calitati manageriale si performante profesionale deosebite. 

(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitătii de învătământ. 

(4) La sedintele consiliului de administratie poate participa fara drept de vot, cu statut de observator, 

liderul sindical din unitatea de învătământ. Punctul de vedere al liderului sindical se mentioneaza în 

procesul-verbal al sedintei. 

(2) Presedintele consiliului are obligatia de a convoca reprezentantii organizatiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant la 

toate sedintele consiliului de activitate. 

(3) Reprezentantul elevilor din liceu participă la toate ședințele consiliului de administrație, având 

statut permanent, cu drept de vot, daca a implinit varsta de 18 ani, conform procedurii de alegere a 

elevului reprezentant în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar, aprobată 

prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(4) Daca elevul nu a implinit 18 ani, este desemnat cu statut de observator la sedintele consiliului, 

fiind convocat obligatoriu de presedintele consiliului de administratie, la sedintele in care se dezbat 

problematici privind elevii. 

(5) La sedintele consiliului este invitat obligatoriu si reprezentantul elevilor care invata la clasele 

cu invatamant in limba maternal, daca ordinea de zi prevede o problematica a acestui invatamant. 

(6) Membrii consiliului vor fi convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei 

ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate.In cazul sedintelor 

extraordinare, convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. 



(7) Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din mijloacele: 

posta, fax, e-mail, sau sub semnatura. 

(8) Prezenta membrilor la sedintele consiliului este obligatorie 

(6) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii: 

Conduce sedintele consiliului de administratie 

Semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliu 

Intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor  

Desemneaza ca secretar o persoana din randul personalului didactic care nu este membru in consiliul 

de administratie 

Colaboreaza cu secretarul privinta redactarii documentelor oficiale  

Verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele au semnat procesul verbal 

Responsabilitatile secretarului sunt preluate in lipsa acestuia de o alta persoana desemnata de 

presedinte 

Secretarul nu are drept de vot si are urmatoarele atributii: 

Asigura convocarea, in scris, a membrilor consiliului 

Scrie lizibil si inteligibil procesul- verbal al sedintei, in registrul unic de procese-verbale ale 

consiliului de administratie 

Afiseaza hotararile consiliului de administratie, la loc vizibil 

Transmite reprezentantilor organizatiilor sindicale care au membri in unitatea de invatamant , in 

copie, procesul- verbal al sedintei, anexele acestuia, hotararile adoptate 

Raspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administratie 

 

 

Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemneaza in procesul verbal de sedinta si sunt 

asumate de acestia, prin semnatura. 

(7)  La  sfârsitul  fiecarei  sedinte  a  consiliului  de  administratie,  toti  membrii  si  invitatii,  daca 

exista, au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Presedintele consiliului 

raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a 

hotarârilor sedintei respective. 

(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie”, care 

se înregistreaza în unitatea de învătământ pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. 

Pe ultima foaie, presedintele stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a 

registrului. 

(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie este însotit, în mod obligatoriu, de 

dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, 

memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza în biroul 

directorului, într-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele si la secretarul consiliului. 

Art.34. (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar, precum si ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea  presedintelui consiliului de administratie sau  sau a doua treimi din numarul membrilor 

acestuia. 

 Consiliul de administratie este convocat si la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor consiliului 

elevilor, sau a 2/3 din numarul membrilor consiliului reprezentativ al părintilor/asociatiei de 

părinti. 

(2) Hotarârile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii prezenti, 

cu exceptiile prevazute de programa in vigoare. 



Hotararile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de 

administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administratie. 

In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. la 

urmatoarea sedinta cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii 

consiliului de administratie, iar hotararile se adopta cu 2/3 din voturile celor prezenti. 

Horararile privind bugetul si patrimonial se adopta cu votul a jumatate plus unu din totalul membrilor 

consiliului de administratie. 

Hatararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor, retragerea din activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si 

altele, se iau prin vot secret. 

Directorul unitatii emite deciziile conform hatararilor consiliului de administratie 

Membrii consiliului care se afla in conflict de interese nu pot participa la vot. 
 

Sectiunea a 5-a 

Catedrele/comisiile metodice 
 
 

Art.35. (1) În cadrul unitătii de învătământ, comisiile metodice se constituie din minimum patru 

membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

(2) În învătământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ciclu de învătământ. 

Art.36. (1) Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: 

a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitătii de învătământ si strategia acesteia, 

cuprinzând obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii; 

b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale; 

c) consiliaza cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor 

semestriale; 

d) elaboreaza instrumentele de evaluare si notare; 

e) analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor; 

g) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul în care se realizeaza evaluarea 

elevilor; 

f) organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale; 

g) organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare; 

h) seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei 

metodice; 

i) seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei 

metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport 

bine documentat; 

j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitătii de învătământ, 

lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.; 

k) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului 

didactic de predare din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite în 

unitatea de învătământ; 

l) elaboreaza informari,  semestrial  si  la  cererea  directorului,  asupra  activitatii  catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezinta în consiliul profesoral; 

m) implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. 



(2) Atributiile comisiei metodice/catedrei sunt cele precizate în art. 66 din Regulamentul de 

organizare şi functionare a unitătilor din învătământul preuniversitar. 

(3)  Şedintele  comisiei  metodice/catedrei  se  tin  lunar,  după  o  tematică  aprobată  de  directorul 

şcolii, sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenta 

la activitătile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia.  Absenta nemotivată de la 

şedintele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară. 

(4) Tematica şedintelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre 

referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră. 

(5) Seful catedrei / comisiei metodice raspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate 

de activitatea profesionala a membrilor acesteia. 

(6) Seful catedrei / comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director 

si de a efectua asistente la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniti, sau la cei în 

activitatea carora se constata disfunctii în procesul de predareînvatare sau în relatia profesor-elev. 

(7) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitătii 

de învătământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei considera ca este necesar. 

Art.37. Personalul didactic 

(1) Cadrele didactice din LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” au următoarele drepturi: 

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacantelor şcolare, cu o durată de 62 zile 

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de către Consiliul de administratie, în functie de interesul învătământului şi al celui în cauză, dar cu 

asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor nationale. Cadrele didactice 

care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învătământului pe bază de contract de cercetare 

ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de 

Administratie al şcolii; 

b) beneficiază de gradatie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor 

elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 

d) dreptul la initiativă profesională, care constă în: 

-conceperea  activitătii  profesionale  şi  realizarea  obiectivelor  educationale  ale  disciplin  elor  de 

învătământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

-utilizarea bazei materiale şi a resurselor învătământului, în scopul realizării obligatiilor profesionale; 

-punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învătământ; 

-organizarea cu elevii a unor activităti extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiintifică; 

-înfiintarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice 

şi sportive, publicatii, conform legislatiei în vigoare; 

-participarea la viata şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învătământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de 

muncă; 

e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activitătii didactice  în care sănătatea  

fizică  sau  psihică  a  elevilor  ori  a  personalului  este  pusă  în  pericol  în  orice  mod, conform 

constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercitiilor de alarmare pentru situatii de 

urgentă; 

f) înregistrarea prin orice procedee a activitătii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activitătii didactice de către elevi sau de către 

alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

g) personalul didactic are dreptul să participe la viata socială şi publică, în beneficiul public şi în 

interesul învătământului şi al societătii româneşti; 



h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociatii şi organizatii sindicale, profesionale 

şi culturale, nationale şi internationale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spatiul şcolar şi poate întreprinde 

actiuni în nume propriu în afara acestui spatiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învătământului şi 

al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator; 

j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea 

integrală  sau partială  a  cheltuielilor  de  deplasare  şi  de  participare  la  manifestări ştiintifice, cu 

aprobarea Consiliului de administratie al şcolii. 

(2) Cadrele didactice din LICEUL DE ARTE „AUREL POPP”au următoarele obligatii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât 

să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 

definitivare în învătământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la secretariat certificatul medical eliberat pe un formular 

specific elaborat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, împreună cu Ministerul 

Sănătătii, care să ateste starea de sănătate necesară functionării în sistemul de învătământ; 

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităti incompatibile cu demnitatea functiei 

didactice, cum sunt: 

-prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităti comerciale în incinta şcolii sau în zona 

limitrofă; 

-comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

d) cadrele didactice  trebuie  să vină la timp la orele de curs  sau  la serviciul  pe şcoală, iar la 

intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absentelor elevilor. 

Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt  considerate abateri  de la acest 

regulament şi se sanctionează conform legislatiei în vigoare; 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în 

carnetulde elev; 

f) le este interzis cadrelor didactice să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice 

la clasă de obtinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părintii/t utorii acestora; astfel 

de practici, dovedite, se sanctionează conform legislatiei în vigoare; 

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră tinuta elevilor, iar în lipsa uniformei se vor 

lua masurile necesare. 

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezentă, indicându -se subiectul lectiei 

respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezentă, cu exceptia celor 

efectuate de către director; 

i)  cadrele  didactice  trebuie  să  prezinte  conducerii  şcolii  în  maximum  15  zile  de  la  începerea 

anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigentie, 

avizate de responsabilul comisiei metodice; 

j) cadrele didactice sunt obligate să anunte conducerea şcolii în cazul absentei de la cursuri din 

motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o tinută morală demnă, să-şi respecte 

toti partenerii educationali, să folosească serviciile institutiei numai în scopuri educationale; 

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în 

îndeplinirea obligatiilor profesionale; 

m) cadrele didactice nu  trebuie să angajeze discutii cu elevii, cu părintii sau cu alte persoane 

referitoare la competenta profesională a altor cadre didactice; 



n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învătătorului clasei şi să motiveze 

absente, să comunice note, să comenteze situatii din catalog; toate aceste situatii se vor limita la 

rubrica disciplinei pe care o predă; 

o) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele cu părintii atunci când sunt solicitate de 

profesorii diriginti, de învătători sau de conducerea şcolii. 

q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele Consiliului Profesoral şi ale Consilului 

Clasei; 

r) fiecare cadru didactic trebuie să detină un portofoliu personal; continutul portofoliului personal al 

cadrului didactic se găseşte în sectiunea Anexe a prezentului regulament; 

s) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important 

în evaluarea activitătii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară. (3) În 

functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sanctiuni: 

a) observatie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei  functii  didactice  superioare  sau  pentru  obtinerea  gradelor  didactice  ori  a  unei functii de 

conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare şi de control din învătământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(4) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. (a) 

Observatiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia 

efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activitătii; 

(b) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care profesorul 

respectiv nu are ore. 

(c) Profesorul de serviciu are următoarele atributii: 

- controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în şcoală la începutul programului şi 

pe parcursul acestuia; 

-  verifică  tinuta  elevilor  pe  toată  durata  programului  de  curs  din  ziua  respectivă; - asigură 

securitatea elevilor pe durata pauzelor; 

- controlează starea de curătenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la 

sfârşitul orelor de curs; 

-asigură securitatea cataloagelor, a altor documente din cancelarie;-verifică prezenta cadrelor 

didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul de serviciu; 

-verifică ordinea şi disciplina în pauze; 

-ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea şcolii; 

-supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 

-supraveghează respectarea normelor de protectie a muncii, PSI şi de protectie a mediului şi ia 

măsuri operative dacă este cazul. 

 

 

 

 

 



Sectiunea a 6-a 

Consiliul clasei 
 
 

Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care preda 

la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de părinti al clasei si, pentru toate 

clasele, cu exceptia celor din învătământul primar, din liderul elevilor clasei respective. 

(2) Presedintele consiliului clasei este învatatorul/dirigintele. 

(3) Consiliul clasei își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile ROFUIP aprobat prin 

ordin al Minsitrului Educației Naționale nr. 5079/2016  

Art.39. Consiliul clasei îsi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase având ca principale obiective: 

a) armonizarea cerintelor instructiv - educative ale personalului didactic de predare cu solicitarile 

elevilor si ale părintilor, în concordanta cu cerintele curriculumului scolar, pentru îmbunatatirea 

procesului instructiv-educativ ; 

b) evaluarea progresului scolar al elevilor; 

c) stabilirea modalitatilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învatare; 

d) organizarea de activitati suplimentare pentru elevii capabili de performante scolare. 

Art.40. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: 

a) analizeaza, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecarui elev; 

b) analizeaza volumul  temelor pentru  acasa si  ia masuri  de corelare a acestora între diferitele 

discipline; 

c) stabileste masuri de asistenta educationala, atât pentru elevii cu probleme de învatare sau de 

comportament, cât si pentru elevii cu rezultate deosebite; 

d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în functie de comportarea acestora în unitatea 

de învătământ si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 

7,00; 

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

f) participa la întâlniri cu părintii si elevii, cel putin o data pe semestru si ori de câte ori este 

nevoie, la solicitarea dirigintelui / învatatorului, sau a cel putin 1 / 3 dintre părintii elevilor clasei; 

g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare 

prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul intern; 

h) elaboreaza, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev 

si informeaza, în scris, parintele. 

Art.41. (1) Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin învatatori/diriginti, numiti de 

directorul unitătii de învătământ, dintre cadrele didactice de predare de prestigiu si cu experienta, care 

predau la clasa respectiva. 

(2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu aceasta 

responsabilitate.



(3) Învatatorul/dirigintele îsi proiecteaza si îsi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de 

planul anual al unitătii de învătământ si în acord cu particularitatile educationale ale clasei respective, 

pe baza planificarii calendaristice. 

(4) Învatatorul/dirigintele întocmeste, dupa consultarea profesorilor clasei, a părintilor si a elevilor, 

planificarea semestriala si anuala, care va cuprinde componentele activitatii educative, în acord cu 

problemele  specifice  ale  colectivului  de elevi,  precum  si  cu  programa  elaborata  de Ministerul 

Educației Naționale. 

(5) Se interzice desfasurarea altor activitati în timpul orei de dirigentie decât cele prevazute în 

planificarea calendaristica sau în planul anual al unitătii de învătământ . 

(6) In cazuri justificate, dirigintele poate desfasura alte activitati educative cu elevii, care nu sunt 

cuprinse în planificarea calendaristica, numai cu aprobarea directorului unitătii de învătământ . 

Art.42. Învatatorul/dirigintele are urmatoarele atributii: 

a) coordoneaza activitatea consiliului clasei; 

b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaza sarcini si organizeaza, 

împreuna cu acesta, colectivul de elevi al clasei; 

c) colaboreaza cu toti profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul scolar, în vederea armonizarii 

influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 

d) preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este 

diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia; 

e) prezinta, elevilor si părintilor, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern; 

f) organizeaza, împreuna cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolara si profesionala; 

g) informeaza elevii si pe părintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testarile 

nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee si în scoli de arte si meserii, precum si la certificarea 

competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, dupa finalizarea 

învătământului obligatoriu; 

h) urmareste  frecventa  elevilor,  cerceteaza  cauzele  absentelor  unor  elevi  si  informeaza familia 

elevului, saptamânal; 

i) motiveaza absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau, dupa 

caz, eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale părintilor, 

aprobate de director; 

j) analizeaza, periodic, situatia la învatatura a elevilor, monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare 

de catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu părintii; 

k) sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor în afara clasei si a unitătii de învătământ; 

l) informeaza, în scris, familiile elevilor, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare, 

neîncheierea situatiei scolare sau repetentie; 

m) stabileste, împreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris consiliului 

profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au savârsit abateri grave ; 

n) felicita, în scris, părintii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la 

învatatura sau în cadrul activitatilor extrascolare; înmâneaza elevilor diplome si premii la festivitatea 

organizata la sfârsitul fiecarui an scolar; 

o) organizeaza întâlniri si discutii cu părintii, care se pot desfasura pe grupe, individual sau în plen, 

se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar al copiilor lor 

si-i informeaza pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de 

corigente, de amânare a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare, 

p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu 

legislatia în vigoare;



q) aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament; 

r) recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la activitati în cluburi si 

asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, în afara unitătii de învătământ; 

s) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a acestuia; 

t) calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la 

sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrivit 

prevederilor prezentului regulamentului intern; consemneaza în carnetele de elev mediile semestriale 

si anuale. 

u) proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si 
profesionala, în functie de particularitatile colectivului de elevi; 

v) prezinta consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si 

comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.



CAPITOLUL IV 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

Art. 43. (1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice adopta standarde de 

referinta,indicatori de performanta, precum si metodologia de asigurare a calitatii. 

(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a 

comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. 

Art. 44. (1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 7 membri. 

(2) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde, în numar relativ egal: 

a) reprezentanti ai corpului profesoral; 

b) reprezentanti ai părintilor si reprezentanti ai elevilor; 

c) reprezentanti ai consiliului local. 

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot îndeplini functia de director sau 

director adjunct în institutia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu 

respectarea legislatiei în vigoare. 

(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: 

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, 

aprobate de conducerea unitătii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia în 

vigoare; 

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în unitatea scolara 

respectiva, pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea 

învătământului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare 

sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern; 

c) elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei; 

d) coopereaza cu agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme 

abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.



 
 

CAP. V. PĂRINȚII 
 
 

Secțiunea 1 Dispozitii generale 

Art.45. (1) Părintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învătământ, în 

vederea realizarii obiectivelor educationale. 

(2) Părintii/tutorii legali ai elevilor au obligatia, cel putin o data pe luna sa se prezinte la scoala si sa 

discute în cadru organizat sau în timpul consultatiilor pedagogice, cu dirigintele clasei pentru a 

cunoaste evolutia copilului ( situatia la învatatura si purtare, frecventa la scoala ) 

(3) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure 

frecventa scolara a elevului în învătământul obligatoriu. 
 
 

Sectiunea a 2-a 

Asociația de părinți al clasei 

Art.46. (1) Asociația de părinți al clasei se alege în fiecare an în adunarea generala a părintilor 

elevilor clasei, convocata de învatator/ diriginte, care prezideaza sedinta. 

(2)  Convocarea  adunarii  generale  pentru  alegerea  comitetului  de  părinti  al  clasei  are  loc  în 

primele 30 zile de la începerea cursurilor anului scolar. 

(3) Asociația de părinți al clasei se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri. 

(4) Dirigintele/învatatorul clasei convoaca adunarea generala a părintilor la începutul fiecarui 

semestru si la încheierea anului scolar. De asemenea, dirigintele/ învatatorul sau presedintele 

comitetului de părinti al clasei pot convoca adunarea generala a părintilor ori de câte ori este necesar. 

(5) Asociația de părinți al clasei reprezinta interesele părintilor elevilor clasei în adunarea generala 

a părintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al părintilor, în consiliul profesoral si în consiliul 

clasei. 

Art.47. Asociația de părinți al clasei are urmatoarele atributii: 

a)  ajuta  învatatorii/dirigintii  în  activitatea  de  cuprindere  în  învătământul  obligatoriu  a  tuturor 

copiilor de vârsta scolara si de îmbunatatire a frecventei acestora; 

b)  sprijina  unitatea  de  învătământ  si  dirigintele  în  activitatile  educative,  de  consiliere  si  de 

orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor; 

c) sprijina dirigintele/învatatorul în organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare; 

d) are initiative si se implica în îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei; 

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe 

de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. 

f) sprijina conducerea unitătii de învătământ si dirigintele/învatatorul în întretinerea, dezvoltarea si 

modernizarea bazei materiale a clasei si a unitătii de învătământ. 

Art.48. (1) Asociația de părinți al clasei tine legatura cu unitatea de învătământ, prin dirigintele/ 

învatatorul clasei. 

(2) Asociația de părinți al clasei poate propune, în adunarea generala, daca se considera necesar, o 

suma minima prin care părintii elevilor clasei sa contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea 

bazei materiale a clasei sau a unitătii de învătământ. 

(3) Contributia prevazuta la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în 

nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile 

legale în vigoare. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.



(4) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre Asociația 

de părinți, fara implicarea cadrelor didactice. 

(5) Este interzisa implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 

(6) Dirigintelui/învatatorului îi este interzis sa opereze cu aceste fonduri. 

(7) Fondurile banesti ale comitetului de părinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a 

propunerii dirigintelui/ învatatorului sau a directorului, însusite de catre comitet. 

(8) Sponsorizarea clasei sau a unitătii de învătământ nu atrage dupa sine drepturi în plus pentru 

anumiti elevi. 

 
 

 
Sectiunea a 3-a 

 
 

Consiliul reprezentativ al părintilor / Asociatia de părinti 
 
 

Art. 49. La nivelul fiecarei unităti de învătământ functioneaza Consiliul reprezentativ al părintilor. 

Art.50.  (1)  Consiliul  reprezentativ  al  părintilor  din  unitatea  de  învătământ  este  compus  din 

presedintii comitetelor de părinti ai fiecarei clase. 

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor prevazut la alin. (1) îsi desemneaza reprezentantii sai în 

organismele de conducere ale scolii. 

Art.51.   (1)   Consiliul reprezentativ al părintilor poate   decide   constituirea   sa   în asociatie cu 

personalitate juridica, conform reglementarilor în vigoare. 

(2)  Consiliul  reprezentativ  al  părintilor/  Asociatia  părintilor  se  organizeaza  si  functioneaza  în 

conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. 

Art.52. Consiliul reprezentativ al părintilor /Asociatia de părinti are urmatoarele atributii: 

a) sustine unitatea de învătământ în activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de 

integrare sociala a absolventilor; 

b)  propune  masuri  pentru  scolarizarea  elevilor  din  învătământul  obligatoriu  si  încadrarea  în 

munca a absolventilor; 

c) propune unitătilor de învătământ discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la 

decizia scolii; 

d) identifica surse de finantare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitătii, la 

nivelul careia se constituie, modul de folosire a acestora; 

e) sprijina parteneriatele educationale dintre unitătile de învătământ si institutiile cu rol educativ în 

plan local; 

f)  sustine   unitătile   de  învătământ în derularea programelor  de  prevenire  si de  combatere a 

abandonului scolar; 

g) se preocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor 

în plan local, de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural; 

h) sustine unitatea de învătământ în organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale; 

i) sustine conducerea unitătii scolare în organizarea si în desfasurarea consultatiilor cu părintii, pe 

teme educationale; 

j) conlucreaza  cu  comisiile de ocrotirea a  minorilor, cu organele de  autoritate tutelara sau  cu 

organizatiile nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionarii situatiei elevilor care 

au nevoie de ocrotire;



k) sprijina conducerea unitătii de învătământ în întretinerea si modernizarea bazei materiale; 

l) are initiative si se implica în îmbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor. 
 
 

 
Art.53. (1) Comitetele de părinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al părintilor/Asociatia de părinti 

pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizari etc., venite 

din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitătii de învătământ, a bazei materiale si sportive; 

b) acordarea de premii si de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala 

precara; 

e) alte activitati care privesc bunul mers al unitătii de învătământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generala a părintilor. 

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. 

(3) Fondurile colectate în conditiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor 

părintilor, din proprie initiativa, sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitătii de 

învătământ. 

Art. 54. (1) Colectarea si administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei 

materiale a unitătii de învătământ, reprezentând o cota-parte din contributia prevazuta la art. 48 se 

face numai de catre consiliul reprezentativ al părintilor. 

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. 

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, 

din propria initiativa sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitătii de învătământ.. 

(4) Adunarea generala a asociatiei părintilor din unitatea de învătământ stabileste suma de bani care 

poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al părintilor si care sa fie folosita 

pentru situatii urgente, la solicitarea consiliului de administratie al unitătii de învătământ. 
 

 

CAPITOLUL VI 

Evaluarea copiilor/elevilor 

 

SECȚIUNEA 1  

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare  

 

Art. 55. — Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării.  

Art. 56. — (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivel de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real 

elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.   

Art. 57. — (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.   

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și 

a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe 

parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 

responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice.  

Art. 58. — (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:  

a) chestionări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente și activități practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  



f) interviuri;  

g) portofolii;  

h) probe practice;  

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în 

conformitate cu legislația națională.  

(2) În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare 

disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe 

semestru.  

Art. 59. — Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se 

elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a 

Curriculumului național.  

Art. 60. — (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:  

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

pregătitoare;  

b) calificative la clasele I—IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, 

severe, profunde sau asociate;  

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

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” 

sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, care sunt trecute în caietul de 

observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.  

Art. 61. — (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali.  

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.  

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

comunica și în limba de predare de către cadrul didactic.  

(4) 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 puțin egal cu numărul săptămânal de 

ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la 

care numărul minim de calificative/note este de două.  

(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie 

corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și 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.  

(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de 

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

în ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(7) Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare 

a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

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

acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învățământ 

până la sfârșitul anului școlar.  

Art. 62. — (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să 

încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament.  

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

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

evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de 

unitatea de învățământ.  



(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a 

fiecărui elev.  

Art. 63. — (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 susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială 

se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 

de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei 

de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  

(4) La disciplinele de studiu la care se susține 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 obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel 

mai apropiat număr întreg. La o diferență 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 educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost 

scutit devine calificativul/media anuală.  

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog 

cu cerneală roșie.  

(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 obținute pe parcursul desfășurării 

modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul 

anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este 

considerată și media anuală a modulului.  

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 

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

se calculează similar mediei generale a unei discipline.  

Art. 64. — (1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de 

studiu.  

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se 

aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele 

de recapitulare și 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-performanță realizată;  

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul 

didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.  

Art. 65. — (1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale la fiecare disciplină se 

consemnează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învățători/institutori/ profesorii 

pentru învățământul primar.  



(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal mediile semestriale și 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 diriginți ai claselor.  

 

Art. 66. — (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. 

Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau 

în anul în care sunt scutiți medical.  

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.” sau „scutit medical în anul școlar.”, specificând totodată 

documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul 

personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele 

de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la 

aceste ore se consemnează în catalog.  

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, 

cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 

elemente tehnice, ținerea scorului etc.  

Art. 67. — Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele 

naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor structuri 

sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se 

pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia aparțin. În cazul în care 

școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline 

de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unitățile de 

învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.  

 

Art. 68. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc 

să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată 

unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.  

(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

(3) În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major 

decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului 

respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.  

(4) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 

condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.  

(5) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) li se vor asigura activități educaționale 

alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.  

Art.69. — (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de 

studiu/modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 

6,00/calificativul „Suficient”.  

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

mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se transfere, 

pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de 

organizare și funcționare a unităților în cauză.  

Art. 127. — (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel puțin 6 la disciplina 

principală de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări.  

(2) Prin excepție de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică și coregrafie sunt declarați 

necorespunzători pentru specializarea respectivă și dacă nu obțin minimum 6,00 la examenul de sfârșit de 

an școlar. (3) Elevii menționați la alin. (1) și (2) sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la 

alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și 

funcționare a unităților în cauză.  

Art. 70. — Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația 

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



a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele/modulele respective;  

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări 

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

interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;  

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

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

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. 71. — (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru 

săptămâni de la revenirea la școală.  

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor 

consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.  

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe 

semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a celor amânați 

anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii 

amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de 

încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.  

Art. 72. — (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la 

cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a 

situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.  

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:  

a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent 

de numărul modulelor nepromovate;  

b) elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului 

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult 

două module.  

(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o 

perioadă stabilită de minister.  

(4) Pentru elevii corigenți 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. 73. — (1) Sunt declarați repetenți:  

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două 

discipline de învățământ/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 specială, organizată în conformitate cu art. 130 alin. (4);  

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual  

„Insuficient”/media anuală mai mică de 6,00;  

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială 

prevăzută la art. 130 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la 

care se află în situație de corigență;  

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o 

disciplină/un modul;  

  



e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent 

prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de 

învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 

3 ani”.  

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul 

clasei, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare și 

evaluările finale pentru clasa I, privind  dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitivă, 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, într-un program de remediere/ recuperare 

școlară, realizat de 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. 74. — (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la 

aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, 

sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.  

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior și din învățământul postliceal declarați repetenți 

la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată.  

(3) În ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în situația 

de repetenție 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 sau din învățământul postliceal 

care repetă a doua oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate 

realiza în învățământul cu frecvență redusă.  

Art. 75. — (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învățământ/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 unității de învățământ, în termen de 24 de ore 

de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.  

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu 

de data începerii cursurilor noului an școlar.  

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.  

Art. 76. — (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată materia 

studiată în anul școlar, conform programei școlare.  

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai 

din materia acelui semestru.  

(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în 

anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.  

(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun 

și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul și care 

nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele 

obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a 

fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.  

(5) 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.  

(6) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii.  



(7) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale 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.  

(8) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

elevului/elevul major își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei 

școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale din unitatea de învățământ 

primitoare.  

(9) În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opționale pe 

care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are situația școlară 

încheiată pe primul semestru, cât și cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În acest 

caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.  

(10) 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. 77. — (1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, 

cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la 

această vârstă și care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la 

forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă.  

(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au 

absolvit învățământul primar până la vârsta de 15 ani, precum și persoanele care au depășit cu mai mult de 

3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au absolvit învățământul gimnazial/liceal — ciclul 

inferior până la vârsta de 19 ani pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua 

șansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

Art. 136. — (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații 

furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor 

sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau 

echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de 

diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, 

indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită școlarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind 

evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.  

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către o 

comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, 

stabilită la nivelul unității de învățământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct și un psiholog/ 

consilier școlar.  

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de: vârsta și nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma unei 

evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.  

(6) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii 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 

părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la 

unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite dosarul către 

inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este 

retransmis, în maximum 5 zile, de către inspectoratul școlar, către compartimentul de specialitate din 

minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a XII-a, pentru recunoașterea și echivalarea celorlalte 

clase aplicându-se normele legale în vigoare.  



(8) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile 

de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în 

România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor școlare 

județene, Inspectoratului Școlar respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, 

elevul audient este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu 

privire la activitatea desfășurată — note, absențe etc.  

(10) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din 

alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial de către inspectoratele școlare județene, 

respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient 

există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) 

solicită inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea 

încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.  

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul școlar constituie o comisie de evaluare formată 

din cadre didactice și cel puțin un inspector școlar de specialitate, care evaluează elevul, în termen de cel 

mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de 

învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcționa 

în unitatea de învățământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, 

elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaștere și echivalare, fie prin 

promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfășurare și rezultatele evaluării vor fi trecute 

într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ în care elevul urmează să frecventeze 

cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor, indiferent de cetățenie sau statut, care 

solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, care revin în țară fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din 

alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul 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 diferență la cel mult două 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afișate rezultatele evaluării. Dacă 

părintele, tutorele sau susținătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de 

ore de la afișarea 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 în învățământul românesc se face 

conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(14) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învățământul obligatoriu din România.  

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar din România.  

Art. 78. — (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particular sau confesional din România, care 

urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în 

unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 

învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala 

anul școlar parcurs în străinătate.  

Art. 138. — (1) Consiliile profesorale din unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional 

validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 

secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele 

  



elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici 

de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic și unitățile de învățământ teologic și militar/calificative 

mai puțin de „Bine”.  

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învățător/institutor/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui 

semestru/an școlar.  

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal programul de 

desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

SECȚIUNEA a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 

 

Art. 79. — (1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt:  

a) examen de corigență;  

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;  

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de 

promovarea unor astfel de examene;  

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a V-

a.  

(2) Organizarea, în unitățile de învățământ, a examenelor de admitere în învățământul liceal sau 

profesional, precum și a examenelor și evaluărilor naționale se face conform metodologiilor aprobate prin 

ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în care 

părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta 

stabilită prin lege și se realizează de către Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.  

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților 

naționale, care pot organiza testări ale nivelului cunoașterii limbii de predare, în cazul în care numărul 

candidaților la înscrierea în clasa pregătitoare depășește numărul de locuri, în baza metodologiei de 

înscriere în învățământul primar aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice.  

(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este permisă pentru 

unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice, în 

baza metodologiei de înscriere în învățământul primar, aprobată prin ordin al ministrului educației 

naționale și cercetării științifice.  

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în 

următoarele situații:  

a) pentru unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de 

înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite;  

b) pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor 

specifice;  



c) pentru unitățile de învățământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a 

unei limbi de circulație internațională, în vederea verificării nivelului de cunoaștere a limbii respective.  

(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de 

circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație 

internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai susține proba de 

verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează 

pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în 

regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul în care numărul total al elevilor care 

optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare 

decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea 

nivelului de cunoștințe a limbii respective.  

  

Art. 80. — Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.  

 

Art. 81. — La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la 

alta nu se acordă reexaminare.  

 

Art. 82. — (1) Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice, după 

caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă și proba orală.  

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării 

profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul unității de învățământ împreună cu membrii catedrei de 

specialitate.  

(3) Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități.  

(4) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are în 

componență un președinte și 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 aceeași specialitate sau, după 

caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.  

(6) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev 

și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt 

cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.  

Art. 83. — (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul primar și de 90 

de minute pentru învățământul secundar și postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al 

primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul 

tratează o singură variantă, la alegere.  

(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didacticelev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin 

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține 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 susținută de acesta. 

Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media 

aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, 

reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea 

elevului.  

(4) Media obținută de elev la examenul de corigență 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 diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 

președintele comisiei de examen.  



(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său 

global; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între cei doi 

examinatori.  

Art. 84. — (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obține cel 

puțin calificativul „Suficient”/media 5,00.  

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care susțin 

examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient”/media 5,00.  

(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii 

amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an 

școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.  

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau la 

examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obținută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.  

Art. 85. — (1) Elevii corigenți sau amânați, 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 examinați la o dată 

ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.  

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.  

 

Art. 86. — (1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru 

elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul 

de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul-

șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 85 alin. (2), când 

rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afișare.  

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, 

de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul-

șef/secretarul unității de învățământ.  

(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 și media obținută de elev la 

examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către 

președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.  

(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului unității de învățământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba 

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data 

începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 85 alin. (2).  

(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unității de învățământ timp de un an.  

(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii 

amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea 

sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.  

Art. 87. — După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare, 

învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog 

situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.  

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VII 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

Art. 88. Personalul didactic auxiliar 

În LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format 

din:administrator patrimoniu financiar, secretar șef, secretar, technician cu atributii de administrator 

patrimoniu, technician cu atribuții de secretar, inginer de sistem, bibliotecar, ingrijitori, muncitori de 

intretinere, paznici. 

Personalul didactic auxiliar si nedidcatic îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului 
regulament, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale  Legii  nr. 
53/2003 modificată  şi  completată  prin  Legea  nr.  40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale 
altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

(1) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislatia 

în vigoare. 

Personalul didactic auxiliar are următoarele obligatii: 

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; 

atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilitătile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în 

fişa postului; 

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedintele Consiliului Profesoral la care se 

discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt 

solicitati să participe de către director; 

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o tinută şi o comportare ireproşabilă în relatiile cu 

cadrele didactice, elevii, părintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara 

institutiei; 

d) personalul didactic auxiliar are obligatia de a răspunde la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru institutie; 

e) intregul personal are obligatia să participe la cursurile de formare initiate de conducerea şcolii, de 

inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul 

în care activează; 

f) intreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidentialitatea datelor şi 

informatiilor care privesc strict institutia sau personalul institutiei. 

g) întreg personalul didactic auxiliar are obligatia de a prezenta la începutul anului şcolar 

documentatia specifica si carnetul de sănătate, vizat la zi. 
 
 

(2) Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente 

în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atributiilor şi 

responsabilitătilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la 

aplicarea următoarelor sanctiuni, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observatie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei functii  didactice  superioare  sau  pentru  obtinerea  gradelor  didactice  ori  a  unei functii de 

conducere, de îndrumare şi de control;



e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare şi de control din învătământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de munca 

 

(3) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii. 

(a) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură functionarea acesteia şi este interesat de 

completarea ratională a fondului de publicatii. 

(b) Atributiile bibliotecarului sunt: 

-organizează spatiul bibliotecii şi asigură functionarea acesteia potrivit normelor legale; 

-elaborează şi  afişează  regulamentul  de  organizare  şi  functionare  a  bibliotecii  şcolare, orarul 

acesteia şi regulile PSI; 

-tine evidenta fondului de publicatii; 

-răspunde eficient la cerintele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

-oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referintă şi a tehnologiei; 

-îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerintelor din 

programe, precum şi a particularitătilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

-gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

sigurantă existente în unitatea de învătământ. 

-initiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu institutii de învătământ, culturale, organizatii 

diverse din tară sau străinătate, cu membri ai comunitătii locale, cu părintii elevilor; - contribuie la 

promovarea unei bune imagini a institutiei de învătământ; 

-îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.  

(c) Orarul de functionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii. 

 

(4) Tehnicienii sunt subordonati directorului şcolii. Ei îşi desfăşoară activitatea conform fişei 

postului aprobată de director şi respectă cerintele impuse în colaborarea cu cadrele didactice. 

 

(5) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este subordonat directorului şcolii. 

(a) Secretariatul functionează pentru elevi, părinti, personalul şcolii şi pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

(b) Serviciul secretariat exercită următoarele atributii şi responsabilităti: 

-asigură functionalitatea sistemului informational al şcolii; 

-întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unitătii de învătământ; 

-înscrie şi tine evidenta elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza hotărârilor 

Consiliului de administratie, problemele privind mişcarea elevilor ; 

-completează sau  verifică,  după  caz,  şi  asigură  păstrarea  în  conditii  de  securitate,  utilizarea 

corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învătământ, privind situatia şcolară a 

elevilor şi a statelor de functii ; 

-rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor nationale şi a 

examenelor de ocupare a posturilor vacante; 

-întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situatiile statistice şi celelalte categorii 

de documente solicitate de către autorităti şi institutii competente sau de către conducerea cu rol de 

decizie sau executivă a unitătii. Pentru statistici privind etnia elevilor, compartimentul secretariat va 

conlucra cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul şcolar, cu liderii formatiunilor 

etnice locale; 

-întocmeşte şi / sau verifică avizarea documentelor / documentatiilor;



-asigură asistenta tehnică pentru emiterea / adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală 

şi angajati, părinti sau alte persoane fizice sau juridice ; 

-calculează drepturile salariale sau de altă natură ; 

-întocmeşte statele de plată pentru toti angajatii şcolii; acestea se aprobă de directorul școlii, cu avizul 

conform al ISJ Satu Mare; 

c) statele de personal se întocmesc de către compartimentul secretariat pe baza machete de 

încadrare întocmită de directorul școlii, se aprobă de către Consiliul de  administratie,  cu  avizul  

conform  al  ISJ  Satu Mare  şi  se  validează de  către ordonatorul principal de credite (directorul) 

la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte ori sunt modificări legislative. 

d) secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigentă; 

e) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care 

se acordă, potrivit legii, elevilor; 

f) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează 

solutionarea corespondentei; 

g) gestionează corespondenta şcolii; 

h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidentă 

şcolară în învătământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale; 

i)  evidenta, selectionarea, păstrarea şi  depunerea  documentelor  şcolare  la  Arhivele  Nationale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin 

ordin al ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se fac în conformitate cu prevederile 

legale ; 

j) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal ale angajatilor şcolii; 

k) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activitătilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

l) tine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul ISJ Satu Mare, al autoritătilor publice 

locale sau din cadrul altor institutii şi autorităti competente în solutionarea problemelor specifice; 

m) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului 

de administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

n) Secretariatul asigură de regulă permanenta pe întreaga desfăşurare a orelor de curs. 

-În perioada vacantelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 

-La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat o 

adeverintă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărti nerestituite. 

-Carnetele şi legitimatiile  de  elev  se eliberează  şi se vizează doar  prin  intermediul  dirigintilor  

şi învătătorilor. 

- Secretarul aduce condica în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor.  

 - Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementarile stabilite prin 

ordinul Ministerului Educatiei. 

- Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa 

expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare, aprobat prin ordinul 

Ministerului Educatiei Naționale, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale . 

 

(6) Se interzice eliberarea adeverintelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror documente 

şcolare, de conditionarea obtinerii de beneficii materiale. 

 



(7) Serviciul contabilitate este condus de contabilul-şef (administratorul financiar) şi este subordonat 

directorului şcolii. 

(8) Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activitătii 

financiar- contabile a şcolii, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. 

(9) Administratorul financiar are următoarele atributii şi responsabilităti principale: 

a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activitătii financiar- 

contabile a unitătii şcolare, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; 

b)  gestionează întregul  patrimoniu  al  unitătii  de  învătământ  preuniversitar,  în  conformitate  

cu dispozitiile legale in vigoare; 

c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de executie bugetară, conform normelor metodologice 

de finantare a învătământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educației Naționale; 

d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; 

e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operatii care afectează patrimoniul 

unitătii de învătământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenta contabilă a documentelor 

justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situatiile prevăzute de lege şi ori 
de câte ori Consiliul de administratie consideră necesar; 

g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercitiului financiar- contabil; 

h)  asigură şi  răspunde  de  îndeplinirea  obligatiilor  patrimoniale  ale  unitătii  de  învătământ 

preuniversitar fată de bugetul de stat, de bugetul local şi fată de terti ; 

i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 

j) avizează, în conditiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de administratie, 

respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul institutiei; 

k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special; 

l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operatiunile prevăzute de normele legale în 

materie; 

m) exercită orice alte atributii şi responsabilităti, prevăzute de legislatia în vigoare sau stabilite de 

către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de administratie. 

n) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului aprobată 

de director. 

 

10) Tehnicianul cu atribuțiuni de administrator de patrimoniu are următoarele atributii şi 

responsabilităti: 

a) gestionează baza materială a unitătii de învătământ preuniversitar; 

b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întretinere şi 

curătenie; 

c) întocmeşte proiectul programului anual de achizitii cu privire la capitolul bunuri şi 

servicii şi documentatiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de 

achizitii publice; 

e) face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor  şi  lucrărilor constituită la nivelul 

unitătii; 

f) întocmeşte fişele de magazie şi tine evidenta consumurilor de materiale aprobate de factorii de 

conducere, cu justificările corespunzătoare; 

g) supraveghează realizarea reparatiilor şi a lucrărilor de întretinere, igienizare, gospodărire;



h) pune in aplicare masurile stabilite de catre conducerea unitatii, pe linia securitatii si sanatatii in 

munca, a situatiilor de urgenta si P.S.I. 

i) realizează demersurile necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a institutiei; 

j) asigură întretinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico- materiale; 

k) întocmeşte documentatia pentru organizarea licitatiilor şi monitorizează executia contractelor de 

închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice; 

l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenti, modificările produse cu privire la existenta, 

utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil 

pentru a fi operate în evidentele şi situatiile contabile; 

m) propune conducerii unitătii de învătământ preuniversitar calificativele anuale ale personalului din 

subordine, măsuri de stimulare sau sanctiuni disciplinare; 

n)  solicită emiterea/adoptarea  hotărârilor  care  vizează  administrarea  în  conditii  de legalitate  şi 

eficientă a patrimoniului, organizarea activitătii, drepturile şi obligatiile angajatilor din 

compartimentul administrativ; 

o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării 

integritătii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unitătii de învătământ preuniversitar, raport ce va 

fi supus validării consiliului de administratie, odată cu rezultatele inventarierii anuale. 

p) alte atributii prevăzute în fişa postului. 

Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidentele 

contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor care apartin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea 

formelor legale. 
 
 

Personalul nedidactic 
 
 

11) (a) Personalul nedidactic sau  administrativ  îşi  desfăşoară activitatea în  baza prevederilor  

Legii nr.53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii. 

Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul de întretinere şi îngrijire, de pază al 

școlii. 

(b) Serviciul de administratie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului 

şcolii. 

 

 (12) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăteniei pentru spatiul repartizat de către 

administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi 

aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute  în fişa  postului. Personalul de îngrijire 

îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

 

(13) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat de unitatea 

teritorială de politie, în baza planului propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control are 

obligatia de a tine o evidentă riguroasă a persoanelor străine care intră în şcoală, notând în Registrul 

vizitatorilor, care se află permanent la punctul de control, identitatea şi scopul vizitei. 

(14) Administratorul întocmeşte graficul lunar de serviciu pentru personalul de pază, care este avizat 

de director. 

(15) Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de toate drepturile stipulate de legislatia în 

vigoare. 

(16) Personalul nedidactic (administrativ) are următoarele obligatii: 

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii 

împreună cu şeful compartimentului administrativ; 



b)  personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru 

şi atributiilor din fişa postului; 

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întretinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate 

de administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

d) personalul nedidactic are obligatia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii 

şcolii, considerate de interes major pentru institutie; 

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat fată de cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar, elevi, părinti şi fată de orice persoană care intră în liceu; 

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcoliii în alte scopuri decât 

cele legate de interesele institutiei; 

g) întreg personalul nedidactic are obligatia de a efectua la începutul anului şcolar analizele 

medicale obligatorii. 

h) atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilitătile personalului nedidactic sunt cuprinse în 

fişa postului. 

(17) Portarul descuie si încuie fisetul, în care se pastreaza cataloagele, la începutul/ terminarea 

orelor, dupa ce a verificat, împreuna cu profesorul/ învatatorul de serviciu, existenta tuturor 

cataloagelor. 

(18) Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în 

vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atributiilor şi responsabilitătilor 

prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sanctiuni, 

în functie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observatie individuală verbală; 

b) avertisment scris; 

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus 

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

d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de munca 

 

Art.89. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si nedidactic 

(1) trebuie sa prezinte calitati morale, sa fie apt din punct de vedere medical, capabil sa 

relationeze corespunzator cu elevii, părintii si colegii. 

(2) are obligatia de a participa la programe de formare continua, în conformitate cu specificul 

activitatii si cu reglementarile în vigoare, pentru fiecare categorie. 

(3) trebuie sa aiba o tinuta morala demna, în  concordanta  cu valorile  educationale pe care le 

transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. 

(4) are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala 

specializata, Directia de protectie a copilului, în legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, 

integritatea fizica si psihica a elevului/copilului. 

(5) trebuie sa dovedeasca respect si consideratie în relatiile cu elevii, părintii/reprezentantii legali ai 

acestora. 

(6) îi este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, 

privata si familiala a acestuia. 

(7) îi este interzisa aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor 

si/sau a colegilor. 

(8) îi este interzisa conditionarea evaluarii elevilor / prestatia didactica la clasa / realizarii de lucrari / 

de obtinerea oricarui tip de avantaje, de la elevi sau de la părintii/ apartinatorii/reprezentantii legali ai 



acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctioneaza cu excluderea din învătământ / desfacerea 

contractului de munca. 

(9) este obligat sa prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform 

Legii nr.1/2011 privind Legea Educației, cu modificarile si completarile ulterioare, Acordului 

comun, încheiat de Ministerul Educației Naționale cu Ministerul Sanatatii  

Art.90. Personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar din învătământul preuniversitar 

are drepturile si obligatiile prevazute în Legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.91. Personalul didactic de predare si didactic auxiliar trebuie sa pastreze confidentialitatea 

discutiilor din consiliul profesoral / de administratie / comisii metodice. 

Art.92 . Personalului didactic de predare îi este interzis: 

(1) sa paraseasca sala de clasa / sala de desfasurare a activitatii / sala sau terenul de sport, în timpul 

desfasurarii activitatilor didactice; 

(2) sa foloseasca telefonul mobil în timpul desfasurarii activitatilor didactice;  

(3) sa elimine elevii din clasa / sala de desfasurare a activitatii ; 

(4) sa învoiasca elevii din timpul activitatilor didactice pentru rezolvarea unor probleme 

personale, decât cu acordul scris al părintilor ; 

(5) sa vicieze ora de curs / activitatea didactica cu discutii care nu se refera la tematica activitatii 

didactice ; 

(6) sa motiveze absentele elevilor carora nu le este diriginte. 

Art.93.  Personalul  didactic  de  predare  este  obligat  sa  se  prezinte  la  serviciu  cu  10  minute 

înaintea începerii activitatilor didactice de predare ; 

Art.94. Pentru rezolvarea unor probleme familiale deosebite/urgente, directorul unitătii de învătământ 

poate aproba învoirea pentru 5 zile a cadrelor didactice / didactice auxiliare / nedidactice pe baza 

unei cereri scrise. In asemenea situatii, cadrele didactice au obligatia de a-si asigura suplinirea 

tuturor activitatilor didactice cu cadre didactice de aceeasi specializare sau alte specialitati. 

Art.95. In cazul unor   îmbolnaviri ale   cadrelor didactice   de   predare / didactice auxiliare   si 

nedidactice, acestea au obligatia de a anunta directorul unitătii de învătământ.  

Cadrele didactice vor depune toate eforturile pentru a-si asigura suplinirea la activitatile didactice. 

Art.96. (1) Documentaristul si bibliotecarul este subordonat directorului unitătii de învătământ. 

(2) Documentaristul si bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii / centrului de documentare, 

asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. 

(3) Activitatile de baza ale documentaristului si bibliotecarului sunt: 

a) îndruma lectura / studiul / documentarea / elaborarea lucrarilor elevilor si profesorilor, punând la 

dispozitia acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., 

care sa le înlesneasca o orientare rapida în colectiile bibliotecii / centrului de documentare ; 

b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar ; 

c) participa la toate cursurile specifice de formare continua. 

d) organizeaza si participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, 

simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de 

manuale etc. 

Art.96. (1) Laborantul/ Tehnicianul si/sau inginerul de sistem/informaticianul sunt subordonati 

directorului unitătii de învătământ. 

(2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate în fisele de post aprobate de director.



CAPITOLUL VIII ELEVII 
 

 

Sectiunea 1. Dobândirea calitatii de elev 

Art.97. Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, care 

este înscrisa la cursuri si participa la activitatile organizate de aceasta, are calitatea de elev. 
 

Art. 97. — Beneficiarii primari ai educației sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. 

Art. 98. — (1) Dobândirea calității de preșcolar/elev se obține prin înscrierea într-o 

unitate de învățământ. 

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

prezentului regulament și a regulamentul de organizare și funcționare al învățământului preuniversitar, 

ca urmare a solicitării scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

Art. 99. Înscrierea în învățământul de nivel primar se face conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

Art. 100. În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca 

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punctul de 

vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii 

legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în 

clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar. 

Art. 101. În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia 

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului 

și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării 

psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub 
coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională. 
 

Art.102. (1) În ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a – a X-a), în învătământul secundar superior 

(ciclul superior al liceului), înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a 

criteriilor generale elaborate de ministerul de resort, în limita numarului de locuri din planul de 

scolarizare. Înscrierea în ciclul superior al liceului,cursuri de zi, se poate face în primii doi ani de la 

absolvirea ciclului inferior al liceului/ învățământului profesional, daca la data începerii anului scolar 

elevul nu a depasit vârsta de 18 ani. 

(2) Elevii promovati vor fi înscrisi de drept în anul urmator de studiu, daca nu exista prevederi 

specifice de admitere în anul respectiv. 

(3) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reînscriere, din învătământul de zi, se pot 

reînmatricula, la cerere, la acelasi nivel,  ciclu  de învătământ, în urmatorii doi ani consecutivi, 

redobândind calitatea de elev. 

 

Sectiunea a 2-a. Exercitarea calitatii de elev 

Art.103. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate 

activitatile existente în programul fiecarei unităti de învătământ. 

 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar 

de către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

 

(3) Evidenta  prezentei  elevilor  se  face  la  fiecare  ora de curs  de  catre  învatator/profesor,  care 

consemneaza, în mod obligatoriu, fiecare absenta. 

Art.104. 



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

catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

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

personal învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte 

actele justificative pentru absențele copilului său. 

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință 

eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care 

elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie 

care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise 

ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unității. 

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

activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absențelor ca nemotivate. 

(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

 (9) La cererea scrisa a unitătilor de învătământ în care este organizat învătământ artistic, a 

structurilor nationale artistice, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa 

la competitiide nivel local, national si international, cu conditia recuperarii materiei, în vederea 

încheierii situatiei scolare. 

 

(10) 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 unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și 

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

(11) Directorul unității de învățământ 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.105. Elevii din învătământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, 

pot fi scutiti partial sau total de frecventa, beneficiind de îndrumarea unitătii de învătământ. Scutirea 

se acorda, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a 

compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului Satu Mare. 

Art. 106. 

(1) Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, la 

începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de 

învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

(2) Elevii aflați în situații speciale — cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane în 

îngrijire și altele asemenea — sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 



(3) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, se 

sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din același statut. 

 
 
 

Sectiunea a 3-a. Drepturile elevilor 
 

 

Art.107. (1) Elevii Liceului de Arte se bucura de toate drepturile constitutionale și de cele prevăzute 

în Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.

4.742/2016, 

(2) Nici o activitate organizata în unitatea de învătământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

elevilor. 

(3) Elevul sau, dupa caz, reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele 

evaluarii. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv, care are obligatia de a motiva/justifica 

modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. În situatia în care argumentele nu sunt considerate 

satisfacatoare, elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa în scris, directorului unitătii scolare, în 

termen de 5 zile lucratoare de la data trecerii notei în catalog ; directorul, pentru solutionarea 

contestatiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectiva. 

(4) Elevul beneficiaza de învoire din partea directorului unitătii de învătământ pe baza unei cereri 

scrise din partea părintilor/sustinatorului legal numai pentru rezolvarea unor probleme de familie de 

forta majora . 

(5) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii, acordate 

de banci, în conditiile legii. Statul îi sprijina material, cu precadere pe elevii care obtin performante, 

rezultate foarte bune la învatatura sau la activitati artistice si sportive, precum si pe cei cu situatie 

materiala precara. 

(6) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitătii de învătământ. 

Art.108.  (1)  Conducerea  unitătii  este  obligata  sa  puna,  gratuit,  la  dispozitia  elevilor,  bazele 

materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. 

Art.109. În timpul scolarizarii, elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. 

De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse, la spectacole, muzee, manifestari cultural- 

sportive si la transportul în feroviar, pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

Art.110. Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate 

deosebite  obtinute  la  activitatile  scolare  si  extrascolare,  precum  si  pentru  atitudine civica 

exemplara. 

Art.111. Elevii din învătământul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. 

Art.112. Elevii au dreptul sa opteze, conform legii, pentru tipul si forma de învătământ pe care le vor 

urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor. Pentru 

elevii minori, acest drept se exercita de catre părintii/ tutorii legali ai copiilor. 

Art.113. (1) La nivelul Liceului de Arte se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor 

claselor V-XII . 

(2) Liderul elevilor ales la nivelul unei clase trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 

a) sa nu aiba nota scazuta la purtare ; 

b) sa aiba o frecventa foarte buna la activitatile didactice  

c) sa aiba media generala a anului scolar anterior peste 9.00; 

(3) Consiliul elevilor functioneaza în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitătii de 

învătământ si care este anexa a regulamentului intern. 

(4) Consiliul elevilor îsi desemneaza reprezentantii, elevi din clasele IX-XII, pentru a participa la 

sedintele Consiliului de administratie al unitătii de învătământ. 

  

  

  



Art.114. Elevii au dreptul sa   participe   la activitatile   extrascolare   organizate   de   unitatea   de 

învătământ, precum si la cele care se desfasoara în palatele / cluburile elevilor / bazele sportive si de 

agrement / tabere / unitătile conexe inspectoratelor scolare / cluburile si în asociatiile sportive, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. 

Art.115. (1) Elevilor Liceului de Arte ”Aurel Popp” Satu Mare le este garantata, conform legii, 

libertatea de asociere în cercuri si în asociatii stiintifice, culturale,  artistice, sportive  sau civice, care  

se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitătii de 

învătământ. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Conventia cu privire la drepturile 

copilului, 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. 

(3) Dreptul la reuniune se exercita în afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi sustinute în unitatea 

de învătământ, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru 

desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise, oficiale privind 

asigurarea, de catre organizatori, a securitatii persoanelor si a bunurilor. 

(4) În cazul în care continutul activitatilor care se desfasoara în unitatea de învătământ de stat si 

particular contravine principiilor susmentionate, directorul unitătii de învătământ poate suspenda sau 

interzice desfasurarea acestor activitati. 

Art.116. (1) În Liceul de Arte ”Aurel Popp”, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza 

reviste/publicatii scolare proprii, este garantata . 

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, 

ordinea publica, sanatatea si moralitatea, drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului 

regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitătii de învătământ, directorul va suspenda 

editarea si difuzarea acestora. 

Art.117. Elevii Liceului de Arte ”Aurel Popp” cu aptitudini si performante scolare exceptionale, pot 

promova 2 ani într-un an scolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Cercetarii 

Tineretului si Sportului 

 

Sectiunea a 4-a. Îndatoririle elevilor 

Art.118. Elevii Liceului de Arte ”Aurel Popp” de a respecta toate îndatoririle prevăzute de  Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016,  

au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si însusi 

cunostintele prevazute de programele scolare. 

Art.119. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta, atât în unitatea de 

învătământ, cât si în afara ei in conformitate cu standardele elevului din Liceul de Arte ”Aurel 

Popp” Satu Mare. 

(2) Elevii  au  obligatia sa  pastreze  curatenia  în  spatiile  de  învătământ,  grupuri  sanitare,  curtea 

scolii. 

(3 )Elevii care întârzie la activitatile didactice vor fi pusi absenti în catalog ; 

(4) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: 

a) legile statului; 

b) regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si regulamentul 

intern; 

c) regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii; 

d) normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor; 

e) normele de protectie civila; 

f) normele de protectie a mediului ; 

  



g) regulamentul de organizare si functionare al bibliotecii/ 

centru de documentare ; 

 (5) Dupa perioada de absente motivate/nemotivate, la revenirea în scoala, elevul are obligatia de 

a recupera cunostintele predate de catre profesor în perioada cât acesta (elevul ) a absentat . 

Art.120. Este interzis elevilor: 

a) sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 

b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitătii de învătământ; 

c) sa aduca si sa difuzeze, în unitatea de învătământ, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la 

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

d) sa organizeze si  sa participe  la actiuni  de protest,  care afecteaza  desfasurarea  activitatii  de 

învătământ sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor; 

e) sa fumeze in perimetrul scolii; 

f) sa blocheze caile de acces în spatiile de învătământ; 

g)  sa  detina  si  sa  consume,  în  perimetrul  unitătii  de  învătământ  si  în  afara  acestuia,  droguri, 

bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc; 

h) sa introduca, în perimetrul unitătii de învătământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum 

munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a 

colectivului de elevi si a personalului unitătii de învătământ; 

i) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

j) sa utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; 

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

unitătii de învătământ; 

l) sa aiba tinuta, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare; 

m) sa aiba tunsori excentrice ; 

n) fetele sa-si vopseasca strident parul, sa aiba un machiaj strident, sa poarte fuste si/sau 

bluze foarte scurte; 

o) baietii sa poarte parul lung si/sau vopsit 

p)   baietii sa   poarte în scoala   pantaloni scurti, pantaloni foarte   largi si în culori/modele   de 

camuflaj, papuci de plaja si cercei. 

r) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de 

personalul unitătii de învătământ ; 

s) sa utilizeze culoarul de acces al profesorilor ; 

t) sa desfasoare activitati sportive în curtea scolii si în sala de sport fara supravegherea profesorilor de 

educatie fizica ; 

u) sa paraseasca perimetrul unitătii de învătământ în timpul programului scolar ; 

v) sa intre în perimetrul unitătii de învătământ cu patine cu rotile / scutere / biciclete / autoturisme .  

w) sa nu salute personalul didactic si nedidactic al scolii si sa nu le acorde prioritate în zonele 
comune de acces ale scolii . 

Art.121.  Elevii  au  obligatia  sa  poarte asupra lor  carnetul  de  elev,  sa-l  prezinte  la  intrarea  in 

scoala, profesorilor/învatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si părintilor, pentru informare 

în legatura cu situatia scolara. 

Art.122. Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie în stare 

buna, la sfârsitul anului scolar. 
 
 

Sectiunea a 5-a. Recompensarea elevilor 
 

 



Art.123. Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin 

comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: 

a) evidentiere în fata colegilor clasei; 

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

c) comunicare verbala sau scrisa adresata părintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care 

elevul este evidentiat; 

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau 

de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara si din 

strainatate; 

g) premiul de onoare al unitătii de învătământ. 

Art.124. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul unitătii de 

învătământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului scolii. 

(2) Se pot acorda premii elevilor care: 

a) au obtinut rezultate bune la invatatura 

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

c)  au  obtinut  performante  la  concursuri,  festivaluri,  expozitii  si  la  alte  activitati  extrascolare 

desfasurate la nivel local, judetean, national sau international; 

d) s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica; 

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. 

(3) Se pot acorda premiile “Summa cum laude” si “Magna cum laude” pentru rezultate foarte bune la 

concursurile scolare pe discipline de învătământ / artistice / sportive, faza nationala, pe parcursul 

liceului 
 
 

 
Art.125. Unitatea de învătământ si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la 

nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al părintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitătii 

locale etc. 
 
 

Sectiunea a 6-a. Sanctiunile aplicate elevilor 
 
 

Art.126. (1) Elevii care savârsesc fapte prin care se încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele scolare și cele din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora. 

(2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : 

a) observatia individuala; 

b ) mustrare în fata clasei si/ sau în fata consiliului clasei/ consiliului profesoral /; 

c) mustrare scrisa; 

d) retragerea temporara sau definitiva a bursei; 

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

f) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala; 

g) mutarea disciplinara la o alta unitate de învătământ, cu acceptul conducerii unitătii primitoare; 

h) preavizul de exmatriculare; 

i) exmatricularea. 

  



(3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părintilor/reprezentantului legal. 

Art.127.  (1)  Observatia  individuala  consta  în  dojenirea  elevului. 

(2)  Sanctiunea  se  aplica  de diriginte/învatator sau director. 

(3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. 

Art.128. (1) Mustrarea în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral consta în 

dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte în asa fel încât sa dea dovada de îndreptare, 

atragându-i-se totodata atentia ca, daca nu îsi schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai 

severa. 

(2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte/ învatator sau director. (3) Sanctiunea este însotita de 

scaderea notei la purtare. 

Art.129.  (1)  Mustrarea  scrisa  consta  în  dojenirea  elevului,  în  scris,  la  propunerea  consiliului 

clasei sau a directorului, de catre diriginte/învatator si director si înmânarea documentului 

părintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura. 

(2) Sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului. 

(3)  Sanctiunea  se  consemneaza  în  raportul  consiliului  clasei  prezentat  consiliului  profesoral  la 

sfârsitul semestrului sau al anului scolar. 

(4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare. 

Art.130.  (1) Retragerea  temporara sau  definitiva a bursei  se aplica  de director,  la propunerea 

consiliului clasei sau a directorului. 

(2) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare. 

Art.131. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta în înlocuirea activitatii obisnuite 

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

cadrul unitătii de învătământ, stabilita de catre director, la propunerea consiliului clasei. 

(2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati, absentele sunt considerate nemotivate si se 

consemneaza în catalogul clasei. 

(3)Sanctiunea se consemneaza în catalogul clasei, precizându-se numarul si data documentului, în 

raportul consiliului clasei la sfârsitul semestrului sau al anului scolar. 

(4) Aceasta sanctiune nu se aplica elevilor din clasele Gr.Pr. - I- IV-

a; 

(5) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare. 

Art.132. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin înmânarea, în scris, a sanctiunii, 

de catre diriginte/învatator si director parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 

18 ani, sub semnatura. 

(2) Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor, în catalogul clasei si în registrul 

matricol. 

(3) Sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al anului 

scolar. 

(4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare. 

Art. 133. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste, în scris, de diriginte si director, 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 si se înmâneaza parintelui/tutorelui legal sau 

elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnatura. 

(2)  Sanctiunea  se  aplica  elevilor  din  sistemul  de  învătământ  liceal,  cu  exceptia  elevilor  din 

învătământul obligatoriu. 

(3) 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. 

(4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare. 



Art.134. (1) Exmatricularea consta în eliminarea, pâna la sfârsitul anului scolar, a elevului din 

unitatea de învătământ în care acesta a fost înscris,. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul urmator, în aceeasi unitate de învătământ si în 

acelasi an de studiu; 

b) exmatriculare fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ; 

c) exmatriculare din toate unitătile de învătământ, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de 

timp. 

Art.  135.  (1)  Exmatricularea  cu  drept  de  reînscriere  în  anul  urmator, în  aceeasi  unitate  de 

învătământ  si  în  acelasi  an  de  studiu,  se  aplica  elevilor  din  învătământul  secundar  superior, 

pentru abateri grave, prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre consiliul 

profesoral al unitătii de învătământ. 

(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) Sanctiunea se aproba, în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei si prin consultarea 

directorului. Daca motivul sanctionarii îl reprezinta absentele nejustificate, aprobarea este 

conditionata de emiterea, în prealabil, a 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 parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în scris, 

sub semnatura, de catre dirigintele clasei. 

(6) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.136. (1) Exmatricularea fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ se aplica elevilor 

din învătământul secundar superior pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre 

consiliul profesoral. 

(2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau 

a directorului. 

(3)  Sanctiunea  se  consemneaza  în  registrul  de procese-verbale  ale  consiliului  profesoral,  în 

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

(4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în scris, 

sub semnatura, de catre dirigintele clasei. 

(5) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.137. (1) Exmatricularea din toate unitătile de învătământ, fara drept de reînscriere pentru o 

perioada de timp, se aplica elevilor din învătământul secundar superior pentru abateri deosebit de 

grave. 

(2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre ministerul de resort, la propunerea 

motivata a consiliului profesoral. 

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

clasei, în registrul de evidenta al elevilor si în registrul matricol. 

(4) Sanctiunea se comunica, de catre MEN, în scris, sub semnatura, parintelui/tutorelui legal si 

elevului, daca acesta a împlinit 18 ani. 

(5) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.138. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 127-132 da dovada 

de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamâni de scoala pâna la încheierea 

semestrului/anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate 

anula. 

(2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. 



Art.139. Pentru toti elevii din învătământul 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/modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct. 

Art.140.  (1)  Părintii  elevilor  vinovati  de  deteriorarea  bunurilor  unitătii  de  învătământ  platesc 

toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate. 

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

clase. 

(3) În cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de 

manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achita contravaloarea acestuia. 

(4) În  cazul  surprinderii  elevilor  care fumeaza în  incinta  /  perimetrul  scolii,  acestora li  se  va 

aplica o amenda al carei  cuantum se stabileste de consiliul reprezentativ al părintilor iar daca 

fapta se repeta, elevul va fi pus în discutia consiliului profesorilor clasei si dirigintele va propune 

sanctionarea elevului . 

(5) Pentru faptele prevazute la alin. (1), (3), (4), elevii pot fi sanctionati, în conformitate cu dispozitiile 

art. 127-137 din prezentul regulament. 

Art.141. (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevazute se adreseaza, în scris, consiliului de 

administratie al unitătii de învătământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. 

(2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unitătii de învătământ. 

(3) Hotarârea consiliului de administratie este definitiva. 

Art. 142. Sanctiunea prevazuta la art. 137 este definitiva si poate fi contestata, în conformitate cu 

dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Sanctiunile se aplica in conformitate cu procedurile aprobate in C.A si in C.P al scolii. 
 

 

ABATERE PRIMA DATA REPETAREA 
ABATERII 

Intarzierea la ore Avertisment verbal Absenta nemotivata in 

catalog 

Absenta nemotivata de 

la ore (fugit) 

Avertisment verbal Scaderea notei la purtare cu 

1 punct 

Copiat la test, teza Notarea cu 1, pe baza dovezilor 

aferente 

 



 

Lipsa ținutei         
vestimentara nepotrivita 

Avertisment verbal si 

informarea urgenta a parintilor 

La 5 abateri, scaderea 
notei 

la purtare cu 1 punct 

Deranjarea orelor de 

curs 

Discutii cu elevul 

Avertisment verbal 

Discutii cu parintii, cu 

psihologul scolii 

Discutarea in consiliul 

clasei 

Scaderea notei la purtare 

Refuzul de a respecta 

personalul didactic, 

didactic auxiliar sau 

nedidactic 

Discutii cu elevul si parintii 

Avertisment verbal 

Intrunirea Consiliului clasei 

Discutii in CP, in 
prezenta 

elevului si a parintilor 

Activitate in folosul scolii 

Sanctiune  in  conformitate 

cu gravitatea faptei Distrugerea bunurilor 

scolii 

Discutii elev, parinti 

Plata pagubelor 

Mustrare scrisa 

Plata pagubelor 

Sanctiune  in  conformitate 

cu gravitatea faptei stabilita 

de Consiliul clasei 

Implicarea in conflicte 

verbale, fizice 

Discutii cu elevul si cu parintii 

Avertisment verbal 

(conflicte usoare) 

Convocarea consiliului 

clasei 

Anuntarea politiei 

Scaderea notei la purtare 

sub 7 

Fumatul in toaleta, 

Incinta/ curtea scolii 

Discutii cu elevul, parintii 

Avertisment verbal 

Convocarea consiliului 

clasei 

Scaderea notei la purtare 

sub 7 

Fotografiat, inregistrat 

si/sau filmat cu telefonul 

sau alte mijloace audio- 

video 

Retinerea aparatului care se 
va 

returna     doar     parintelui     

sau tutorului legal 

Convocarea consiliului clasei 

Scaderea notei la purtare 

Eliminarea de la cursuri 

pentru o perioada de 3-5 

zile 

Utilizarea        
telefonului 

mobil in timpul orelor de 

curs, la concursuri sau la 

examene 

Retinerea aparatului pe o 
perioadă de 3-5 zile, care se 
va 

returna parintelui sau tutorelui 

legal in urma angajamentului 

acestuia ca fapta nu se mai 

repeta  

Observatie individuala 

Mustrare scrisa cu 
scaderea 

notei la purtare 

 
 
 

Sectiunea a 7-a. Transferul elevilor 
 

 

Art.143. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la 

altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învătământ la alta, în 

conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ 

preuniversitar, ale Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 4.742/2016,  si ale prezentului regulamentului intern . Aprobarile pentru transfer se dau 

de catre consiliile de administratie ale celor doua unităti de învătământ. 

Art.144. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de 
admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul.

  



În situatii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferati si în cursul primului semestru 

sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene/ a municipiului 

Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior. 

(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regula, la clasele la care media lor 

din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. 

Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. 

Art.145. În învătământul primar (clasele I-a IV-a) si în ciclul gimnazial al învătământului secundar 

inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, dupa cum urmeaza: 

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasa la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la 
clasa; 

b) de la o unitate de învătământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. 

Art.146. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora. 

Art.147. (1) Elevii din învătământul liceal se pot transfera, pastrând forma de învătământ, numai cu 

aprobarea consiliului de administratie, pe baza unor motive bine întemeiate, astfel: 

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasa la alta, cu aceeasi specializare/calificare profesionala, 

în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa; 

b) în aceeasi unitate de învătământ, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în limita 

efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de aptitudini/ diferenta; 

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, în limita efectivelor de 30 de elevi 

la clasa ; 

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, în limita efectivelor de 30 de elevi 

la clasa, dupa promovarea examenelor de aptitudini/ diferenta . 

Art.148. Transferurile în care se pastreaza forma de învătământ se pot efectua numai în perioada 

intersemestriala sau a vacantei de vara; 

Art.149.  Transferul  elevilor  în  timpul  anului  scolar  se  poate  efectua,  în  mod  exceptional,  cu 

respectarea prevederilor art. 143 – 148, în urmatoarele situatii: 

a) la schimbarea domiciliului părintilor într-o alta localitate; 

b) la recomandarea de transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de 

Sanatate Publica; 

c) la / de la învătământul de arta sau sportiv; 

d) de la liceu la școala profesională; 

e) de la învătământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. 

Art.150. Dupa aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat sa solicite situatia scolara a 

elevului în termen de 5 zile. Elevul nu este înscris în catalog pâna la primirea situatiei scolare de 

catre scoala la care s-a transferat. 
 
 

Sectiunea a 8-a. Încetarea calitatii de elev 
 
 

Art.151. (1) Calitatea de elev înceteaza în urmatoarele situatii: 

a) la absolvirea studiilor învătământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional; 

b) în cazul exmatricularii; 

c) în cazul abandonului scolar; 

d) la cererea scrisa a elevului major sau a parintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se considera 

retrasi;



e) în  cazul în care elevul înscris/ admis la învătământul secundar superior  si postliceal nu  se 

prezinta la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fara sa justifice absentele. 

(2) Art. 151 lit. b) si d) nu se aplica în învătământul obligatoriu. 

 

 

Capitolul IX Activitatea artistică a elevilor în spatiul public 

Art.152. Prin activitate artistică în spatiul public se întelege, în contextul prezentului regulament, 

organizarea si realizarea de către elevi sau cu elevii de concerte, festivaluri si spectacole, pentru toate 

genurile artistice, cu scop cultural, educativ si de divertisment, concursuri cu formatiile artistice 

proprii, ale scolii sau în colaborare cu alti artişti, organizarea si realizarea, în studioul propriu al scolii, 

sau în colaborare cu alti parteneri, de înregistrari audio si/sau video necesare manifestărilor proprii 

si/sau cu diferiti parteneri, manifestări expozitionale publice de grup sau personale. 

Art.153. La nivelul fiecărei unităti de învătământ de artă/clase cu program de artă se constituie, în 

conformitate cu prevederile regulamentului, o comisie de supraveghere şi îndrumare a activitătii 

artistice a elevilor în spatiul public, alcătuită din directorul unitătii de învătământ, responsabilii 

catedrelor de specialitate si cadre didactice alese de Consiliul de Administratie, denumită, în 

termenii prezentului regulament, consiliu artistic. 

Art.154. Atributiile, responsabilitătile şi activitătile consiliului artistic sunt stabilite prin regulamentul 

intern, în concordantă cu activitătile desfăşurate în conformitate cu prevederile regulamentului. 

Art.155. Pe perioada şcolarizării, orice activitate artistică a elevilor în public, care reprezintă unitatea 

scolară respectivă, se realizează numai cu avizul consiliului artistic. 

Art.156. Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament se consideră abatere disciplinară si 

atrage   după   sine sanctiuni în conformitate   cu prevederile   regulamentul intern   al unitătii   de 

învătământ. 

Art.157. Activitatea artistică în spatiul public este considerată activitate de perfectionare pentru 

cadrele didactice şi este parte integrantă a pregătirii de specialitate pentru elevi. 

Art.158. Unitătile de învătământ preuniversitar cu program integrat si/sau suplimentar de artă pot 

realiza, în conditiile legii, venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestări cultural 

artistice. 

Art. 159. Conducerile unitătilor de învătământ, administratiile publice locale, Ministerul Educatiei 

Naţionale, sprijină desfăşurarea activitătilor artistice ale elevilor în spatiul public atât în tară, cât şi în 

străinătate. 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZITII FINALE 
 

 

Art.160. În unitătile de învătământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii. 

Art.161. Unitatea de învătământ nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru disparitia obiectelor 

personale ale elevilor si /sau cadrelor didactice. 

Art. 162. Cadrele didactice care vor retine obiecte ce perturba activitatea didactica le vor preda la 

secretariat si vor fi restituite numai parintelui/sustinatorului legal . 

Art. 163. Postul de radio al scolii va functiona sub supravegherea si responsabilitatea unui cadru 
didactic si dupa un regulament propriu, aprobat de catre consiliul de administratie al scolii. 



Art.164. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii 

evaluarilor nationale (teste nationale, examen de bacalaureat, examene de obtinere a atestatelor 

profesionale). 

Art.165. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a părintilor sau reprezentantilor 

legali ai acestora, cadrelor didactice, prin prezentarea lui în cadrul sedintelor cu părintii, consiliilor 

pedagogice si publicare pe pagina web a colegiului ; 

b) In baza regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si a 

prezentului regulament intern, directorul va încheia cu parintele / elevul de clasa a V-a – a XII- a, 

acord de parteneriat scoala-familie. 

Art.166. Prezentul regulament poate fi modificat pe parcursul anului scolar cu respectarea 

procedurilor legale . 

Art.167. Elevii surprinsi de catre cadrele didactice sau organele abilitate ale statului, în timpul 

activitatilor didactice în baruri/restaurante/alte localuri, vor fi sanctionati conform prevederilor 

regulamentului 

Art.168. Prezentul regulament intra în vigoare la data de ………………….



ANEXE 
 
 

ATRIBUTIILE DIRIGINTELUI 
 
 

1. Dirigintele îşi proiectează activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al LICEULUI DE 

ARTE “AUREL POPP” SATU MARE şi în acord cu particularitătile educationale ale colectivului de 

elevi. 

2. Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părintilor şi a elevilor, planificarea 

semestrială şi anuală a orelor educative, care va cuprinde componentele activitătii educative, în acord 

cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de M.E.C.T.S. 

3. Profesorul diriginte are următoarele atributii: 

a. coordonează activitatea Consiliului clasei; 

b.  numeşte,  după  consultarea  elevilor,  liderul  elevilor  clasei,  căruia  îi  repartizează  sarcini  şi 

organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei; 

c. colaborează cu toti profesorii clasei în vederea armonizării influentelor educative şi pentru a asigura 

coeziunea colectivului de elevi; 

d. preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este 

diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

e. prezintă elevilor şi părintilor prevederile regulamentului şi ale R.O.I; 

f. organizează actiuni de orientare şcolară şi profesională; 

g. ii informează pe elevi şi pe părintii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la Evaluarile 

Nationale, la admiterea în licee, la metodologia de inscriere in licee, după finalizarea admiteri; 

h.urmăreşte frecventa elevilor, cercetează cauzele absentelor unor elevi şi informează familiile 

acestora ori de câte ori este nevoie; 

SE VA LUA IMEDIAT LEGATURA CU FAMILIA PENTRU CUNOASTEREA 

MOTIVELOR ABSENTĂRII PE BAZA UNEI ÎNSTIINTĂRI SEMNATE DE PĂRINTE. 

i. motivează absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de medicul arondat scolii precum şi 

în baza cererilor de motivare ale părintilor aprobate de directorul scolii. 

j. analizează, periodic, situatia la învătătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare 

de către toti elevii clasei, initiază împreună cu Consiliul clasei programe de consultatii cu părintii; 

k. sprijină organizarea şi desfăşurarea activitătilor elevilor în afara clasei sau a şcolii; 

l. informează, în scris, familiile elevilor în legătură cu situatiile de corigentă, sanctionări disciplinare, 

situatii de amânare sau de repetentie; 

m. stabileşte, împreună cu Consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris CP 

propunerile de notare mai mici de 7 (şapte), pentru elevii care au săvârşit abateri grave; 

n. felicită, în scris, părintii/reprezentantii legali ai elevilor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de 

copiii lor la învătătură sau în cadrul activitătilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la 

festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

o. organizează întâlniri şi discutii cu părintii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se 

consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i 

informează pe aceştia despre absentele şi comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de 

corigentă, de amânare a încheierii situatiei şcolare sau de aplicare a unor sanctiuni disciplinare; 

p. propune CA acordarea de alocatii şi burse pentru elevii din clasa de care răspunde, în conformitate 

cu legislatia în vigoare;



q. aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sanctiunile prevăzute în regulament sau în 

R.O.I; 

r. recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităti în cluburi sau 

asociatii sportive, cultural artistice sau ştiintifice, în afara scolii. 

s. completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia; 

t. calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasamentul elevilor la 

sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distinctiilor, potrivit 

prevederilor regulamentului şi ale R.O.I; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi 

anuale; 

u. istribuie manualele şi se preocupă de evidenta şi, dacă este cazul, de recuperarea acestora; răspunde 

de conduita şi integritatea fizică a elevilor în timpul activitătilor organizate de şcoală în afara clasei; 

v. proiectează, organizează şi desfăşoară activităti educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi 

profesională, în functie de particularitătile colectivului de elevi; 

w. prezintă CP, spre validare, raportul scris asupra situatiei şcolare şi comportamentale a elevilor la 

sfârşitul semestrului/anului şcolar.



CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 

Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 

16 din  ordinul  ministrului  educaţiei,  cercetării, tineretului  şi sportului  nr.  5550/ 2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din 

învăţământul preuniversitar. 
 

 

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, 

particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor 

“Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 

1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, 

personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de 

îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în inspectoratele 

şcolare şi casele corpului didactic. 

(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de 

cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de 

statutul deţinut. 

Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea 

locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu 

instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea 

şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. 

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor 

obiective: 

a)  autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului 

acestui cod; 

b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea şi 

educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice; 

c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; 

d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar; 

e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

Art. 4.- Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi 

confesional, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, 

de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.



CAPITOLUL II 

VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 

Art. 5. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, 

responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: 

a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; 

b) responsabilitate morală, socială şi profesională; 

c) integritate morală şi profesională; 

d) confidenţialitate; 

e) activitate în interesul public; 

f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

g) respectarea autonomiei personale; 

h) onestitate şi corectitudine intelectuală; 

i) respect şi toleranţă; 

j) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 

l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului 

unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează; 

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate. 
 

 

Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, 

respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere: 

(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin: 

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor 

organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor 

implicaţi în aceste acţiuni; 

b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra 

elevilor; 

c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra 

acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual; 

e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale; 

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de 

documentele şcolare. 

(3) Respectarea principiilor docimologice. 

(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc; 

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea 

obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;



c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; 

d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul 

destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor  activităţi   de   evaluare 

(examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.); 

e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. 
 

 

(5) Interzicerea  implicării  elevilor  în  activităţi  de  partizanat  politic  şi  de  prozelitism  religios, 

organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în 

cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora. 
 

 

(6) Excluderea  din  relaţiile  cu  elevii  a  oricărei  forme  de  discriminare,  asigurarea  egalităţii  de 

şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive. 

(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. 
 

 

Art.7. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod 

particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului 

parental; 

b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi 

accesibile; 

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali; 

d) informarea părinţilor/tutorilor legali  despre toate  aspectele activităţii  elevilor  prin  furnizarea 

explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; 

e)  informarea părinţilor/tutorilor legali  despre evoluţia activităţii  şcolare, evitând tendinţele de 

prezentare parţială sau cu tentă subiectivă; 

f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; 

g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor 

impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani 

pentru serviciile educaţionale oferite; 

h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor 

lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului. 
 

 

Art. 8. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în 

mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: 

a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, 

interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile 

politice şi religioase; 

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile 

cu ceilalţi colegi; 

d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se 

interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces 

de evaluare, angajare sau promovare; 

e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi 

rezultatele profesionale;



f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare 

de calitate în activitatea didactică; 

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea 

profesională  şi/sau  socială a oricărui  alt  membru  al  corpului  profesoral,  cu  excepţia  situaţiilor 

prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); 

h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu 

instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii 

comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, 

asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului 

echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 

i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie 

creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia 

afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului  de învăţământ preuniversitar românesc, 

oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. 

Art. 9. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, 

în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control 

sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de 

conduită managerială: 

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 

b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; 

e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în 

vigoare; 

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute; 

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 

h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia 

persoanei hărţuitoare; 

i) exercitarea  atribuţiilor  ierarhic-superioare,  din  perspectiva  exclusivă  a  evaluării, controlului, 

îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. 

Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului 

didactic le sunt interzise: 

a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool; 

b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; 

c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

financiare personale; 

d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ; 

e) distribuirea materialelor pornografice; 

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 

g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane 

aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ. 

Art. 11. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu 

instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme 

de conduită:



a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere 

asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate 

educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 

educaţionale de calitate; 

c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea 

drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru; 

d) parteneriatele  cu agenţi economici vor avea  în vedere asigurarea  sprijinului reciproc, în scopul 

furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, 

organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă 

la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a 

elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.



CAPITOLUL III 
 
 

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 
 

 

Art. 12. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din 

domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile 

prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea 

unei/unor persoane din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat,  particular  şi 

confesional,  responsabile  cu  instruirea  şi  educaţia,  are  dreptul  de  a  sesiza comisia judeţeană/a 

municipiului Bucureşti de etică. 

Art. 13. - Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, 

precum şi cele privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu 

prevederile stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5550/ 2011. 

Art. 14. - Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a 

prevederilor sale. 
 

 

(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor 

comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la 

înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru 

concilierea amiabilă cu partea reclamantă. 
 

 

(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor 

comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, 

în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, 

precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor: 

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă; 

b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică/a municipiului Bucureşti şi informarea 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, pentru 

luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului; 

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, 

prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii 

de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ. Conţinutul programului de remediere 

comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor- 

membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest 

program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii/instituţiei de 

învăţământ; 

d) comisia judeţeană de etică/a municipiului Bucureşti, în funcţie de gradul de încălcare a normelor 

Codului,  poate  propune  comisiei  de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în 

conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 
1/2011.



(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional 

de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, 

comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea 

cercetării penale. 
 

 

Consilierea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti privind decizia de notificare şi 

notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării 
 



 
 
DOSARULUI COMISIEI METODICE 

1.Structura anului şcolar 

2.Încadrări 

I. COMPONENTA ORGANIZATORICA 

3.Componenta catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea de învătământ absolvită, 

vechime, statut); 

4.Orarul membrilor catedrei. 

II. COMPONENTA MANAGERIALA 

1.Raportul de activitate pe anul şcolar precedent; 

2.Planul managerial şi planul de activităti; 

3.Planificări anuale (vizate de responsabilul comisiei metodice şi de director); 

4.Selectia manualelor alternative; 

5.Atributiile comisiei metodice; 

6.Alte responsabilităti ale membrilor catedrei la nivelul unitătii şcolare; 

7.Programele şcolare pe nivele de studiu; 

8.Programele disciplinelor optionale (în copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru anul şcolar 

în curs); 

9.Documente, comunicări, note ale ISMB şi MECTS. III. COMPONENTA OPERATIONALĂ 

1.Proiecte didactice; 

2.Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulări pentru olimpiade, Evaluarea 

Natională; 

3.Evaluarea rezultatelor înregistrate la testele predictive, concluzii şi măsuri propuse; 

4.Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei; 

5.Procesele-verbale ale şedintelor comisiei metodice; 

6.Programe de pregătire pentru recuperarea cunoştintelor (numele elevilor şi clasa).  

 

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ 

1.Programul consultatiilor pentru Evaluarea Natională (pe clase şi profesori); 

2.Programul de pregătire pentru performantă; 

3.Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri şcolare, olimpiade, simpozioane, etc.; 

4.Cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări, alte actiuni la 

nivelul catedrei; 

5.Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte. 

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1.Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs);



2.Calificativele obtinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie); 

3.Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei; 

4.Oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă; 

5.Materiale prezentate de către profesori la sesiuni de comunicări ştiintifice, referate, 

etc. (lucrări personale); 

6.Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene, concursuri 

şcolare, teze, etc.; 

7.Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, cursuri postuniversitare); 

8.Publicatii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini). conformitate cu legislatia 
 

 
PORTOFOLIUL PROFESORULUI 

1.Structura anului 

2.Încadrarea (clase, nr. de ore); 

3.Orarul; 

4.Fişa postului; 

5.Calendarul activitătilor pe anul în curs; 

6.Curriculum-Vitae; 

7.Raport de 

autoevaluare. 

II. Activitatea 

la catedră 

1.Programele şcolare; 

2.Programele pentru disciplinele optionale propuse; 

3.Planificarea materiei (anuală şi pe unităti de învătare); 

4.Proiecte didactice; 

5.Teste de  evaluare (teste  initiale,  rezultatele  acestora, observatiile, concluziile,  teste 

sumative pentru fiecare unitate de învătare sau testele date la sfârşit de semestru sau de an 

şcolar); 

6.Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite 

de elevi); 

7.Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performantă vizat); 

8.Catalogul profesorului; 

9.Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere (unde este cazul); 

10.Materiale didactice şi mijloace de învătământ;  

11.Fişe cu asistente la ore.  

 

III. Performante 

1.Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare; 

2.Descriptori de performantă; 

3.Subiecte propuse; 

4.Tabel nominal cu elevii selectionati şi pregătiti pentru aceste concursuri; 

5.Planificarea pregătirii suplimentare; 

6.Rezultate obtinute.  



IV. Proiecte personale 

Cuprinde lista cu proiectele profesionale personale propuse pentru o anumită 

perioadă.  

V. Perfectionare 

1. Evidenta clară a activitătilor de perfectionare organizate la nivelul unitătii de 

învătământ (catedră, consilii profesorale); 

2.Activităti de perfectionare organizate de CCD; 

3.Certificate, diplome, adeverinte, etc.  

VI. Materiale 

1.Scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECTS, ISJ SATU MARE, etc.; 

2.Materiale de planificare: anuală, semestrială, pe unirăti de învătare; 

3.Auxiliare curriculare, culegeri; 

4.Softuri educationale; 

5.Site-uri educationale; 

6.Alte resurse educationale. 
 
 

MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI  

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ 

1.Structura anului şcolar; 

2.Colectivul de elevi al clasei; 

3.Componenta Consiliului profesoral al clasei; 

4.Orarul clasei; 

5.Graficul frecventei elevilor la cursuri; 

6.Tabele   (înscriere   elevi,   situatia   la   sf\rşitul   anului   şcolar,   rechizite,   situatia   

manualelor primite/predate, schema orară, etc.); 

7.Evudenta materialului didactic şi bibliografic 

existent în clasă.  

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

1.Analiza SWOT la nivelul clasei; 

2.Planul de activităti de consiliere a părintilor pe semestru/anul în curs; 

3.Programele şcolare la consiliere şi orientare; 

4.Planificările calendaristice la consiliere şi orientare; 

5.Fişele psihopedagogice şi de observatie ale 

elevilor.  

III. COMPONENTA OPERATIONALĂ 

1.Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice; 

2.Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor; 

3.Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale 

elevilor; 

4.Procesele-verbale ale şedintelor cu părintii; 

5.Fişă de asistentă la ore; 

6.Documente, comunicări, note, adrese, ale MECTS şi ISJ SATU MARE 

(corespondenta).  



IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ 

1.Proiecte şi programe realizate de elevii clasei; 

2.Activităti deosebite sustinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional; 

3.Premii şi distinctii obtinute de elevii clasei la diferite concursuri; 

4.Programul semestrial/anual al activitătilor extraşcolare ale clasei. 
 

 
 

 

 

 

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1.Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare 

continuă;2.Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginti; 

3.Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.; 

4.Referate, portofolii, etc., individuale sustinute în cadrul comisiei; 

5.Publicatii, inovatii în domeniul educatiei şcolare (eventual copii după primele pagini); 

6.Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic. 
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