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CAPITOLUL I -DISPOZIŢII GENERALE 
 
Regulament  întocmit conform  OME_4183_04.07.2022_ROFUIP 

ART. 1  

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

denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de 

învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate 

unităţile de învăţământ.  

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

legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi 

funcţionare şi ale regulamentului intern.  

(3) În baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile 

apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii emit reglementări specifice privind 

organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ liceal şi postliceal din domeniul respectiv. 

(4) În unităţile de învăţământ-pilot, experimentale şi de aplicaţie se respectă prevederile 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităților-pilot, experimentale şi de 

aplicaţie.  

ART. 2 

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

normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari și secundari ai 

educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile, unităţile de învăţământ îşi elaborează propriul regulament de organizare şi 

funcţionare.  

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

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

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

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

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

hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai 

părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia 

părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor.  

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

modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor 

şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, 

la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

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

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

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

înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de 

învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă 

formă.  

(7)  Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi 

părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

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

ori de câte ori este nevoie. 

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

este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

 (10) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 

art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului 

de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în 

unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar.  

(11) Respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi, este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar constituie abatere. 

 

CAPITOLUL II--PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” 

1.Principii 

ART. 3  

(1) Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi” este unitate de învăţământ cu personalitate juridică, 

subordonată administrativ Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău şi Consiliului Local 

Oneşti.Seorganizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea 

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

 (2) Conducerea   Colegiului Tehnic„Gheorghe Asachi” îşi fundamentează deciziile pe dialog şi 

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

elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 

adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

ART. 4 

 (1) Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi”  are următoarele elemente definitorii:  

a) act de infiintare -conform Hotărârii de Guvern nr. 197 din 20 aprilie 1976, sub numele de 

Liceul Industrial, subordonat Ministerului Construcţiilor Industriale.  

b) dispune de patrimoniu in proprietate publica sau prin administrare/comodat/inchiriere (sediu, 

dotari corespunzatoare, adresa);  

c) cod de identitate fiscala (CIF);  

d) cont in Trezoreria Statului;  

e) stampila cu stema Romaniei si cu denumirea actualizata a Ministerului Educatiei si Cercetarii 

f) domeniu web. 

(2) Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi”  are conducere, personal si buget proprii, intocmeste 

situatiile financiare, dispunând, in limitele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, de 

autonomie institutionala si decizionala. 

Art.5 

Reguli privind respectarea principiului  nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii 

(1)Organizarea și funcționarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” se realizează în baza:  

           (a)principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; 

  (b)principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii 

educației; 

  (c) principiului garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului 

intercultural; 

 (d) principiului independenței de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta Colegiului 

fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care 

încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi 

integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.  

 (e)principiului calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la 

standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional.  
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(2) Este interzisă orice forma de discriminare bazată pe aspecte privind : naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, rasă, culoare, etnice, opinie politică, origine socială, handicap, 

situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 

(3) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 

desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

(4) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de 

evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori 

aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de 

stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(5) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori 

promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute mai sus. 

(6) Dreptul la opinie al personalului este garantat.  

(7) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, sesizări sau 

plângeri către angajator sau împotriva lui. 

(8) În cazul în care reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, persoana 

angajată are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească competentă. 

(9) Conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” își va fundamenta deciziile pe dialog și 

consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al 

elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 

adecvată a acestora. 

Art.6 

(1)Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi” realizează educaţia şi formarea profesională a tinerilor 

care au, ca finalitate principală, formarea competenţelor de a învăţa pe tot parcursul vieţii, care 

să-i facă apţi pe viitorii absolvenţi să-şi realizeze propriile aspiraţii, să se integreze şi să participe 

activ la viaţa socială, să ocupe un loc de muncă, inclusiv pe piaţa internaţională a muncii, să 

contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile, să-şi formeze o concepţie despre viaţă, bazată pe 

un stil de viaţă sănătos, pe valorile umaniste, ştiinţifice, culturale şi interculturale, să se formeze 

în spiritul demnităţii, toleranţei şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, precum şi al valorilor moral-civice, al respectului pentru natură, pentru mediul 

înconjurător natural, social şi cultural. 

(2) Misiunea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” : Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – 

Oneşti îşi propune să ofere locuitorilor din Oneşti şi zonele limitrofe oportunităţi de educaţie 

accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în domenii prioritare – tehnic, servicii, 

resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure de inserţie pe piaţa muncii din 

România și Europa, ţinând seama de aspiraţiile individuale ale solicitanţilor. 

(3) Viziunea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – 

Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională complexă, modernă care să ofere valoare 

adăugată, în specialitate și valori morale, civice și antreprenoriale elevilor săi în domeniile: 

Informatică, Economic, Protecția Mediului, Constructii, Mecanică, Electronică automatizări, 

Electric, Turism și alimemtațieși să fie prima opţiune pentru absolvenţii clasei a VIII- a  din zona 

Oneşti şi împrejurimi. 

 

2.Organizarea programului  școlar 

 

Art.7 

 

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 

sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului 

educaţiei. 
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 (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 

cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor 

aplicabile. 

 (4) Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică se poate face, după caz: 

 a) la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului 

curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli 

respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli 

inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament 

imunosupresiv, alte afecţiuni cronice, afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă 

cum ar fi: transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare 

sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. În această situaţie activitatea didactică 

se va desfăşura în sistem hibrid;  

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

la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general al ISJ Bacău, respectiv cu 

aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei; 

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

hotararii comitetului judetean Bacău pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetul National 

pentru Situatii de Urgenta (CJSU/CNSU), dupa caz. 

(5)Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se 

realizează cu avizul, motivat în scris, al consiliului de administraţie.  

(6) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(7) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice 

în vederea continuării procesului educaţional. 

 (8) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în unitatea  de 

învăţământ se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 (9) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul 

Educaţiei elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

ART. 8 

 (1) Pentru clasele din invatamantul liceal şi profesional ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauza de 10 minute dupa fiecare ora; dupa a treia ora de curs, pauza este de 15 minute iar dupa a 

doua oră de curs pauza este de 5 minute.  

(2) In situatii speciale si pe o perioada determinată, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi 

modificata, la propunerea motivata a directorului, prin hotararea consiliului de administratie al 

unitatii de invatamant, cu aprobarea inspectoratului scolar. 

(3) În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administraţie privind resursele existente 

(umane, financiare şi materiale) din unitatea de învăţământ, comisia constituită conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei propune o ofertă sub formă de pachete 

educaţionale pentru programul "Şcoala după şcoală". Programul "Şcoala după şcoală" se 

organizează prin decizia consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul 

inspectoratului şcolar. 

 

3. Formaţiunile de studiu 

ART. 9 

(1) In Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani 

de studiu si se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administratie, 

conform prevederilor legale.  

(2) Efectivele formatiunilor de studiu se constituie conform prevederilor legale.  

(3) In situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare, se  pot organiza formatiuni 

de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de 
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administratie al inspectoratului scolar. In aceasta situatie, consiliul de administratie are 

posibilitatea de a consulta si consiliul clasei, in vederea luarii deciziei.  

(4) Ministerul stabileste, prin reglementari specifice, disciplinele de invatamant/modulele la care 

predarea se face individual sau pe grupe de elevi. 

 (5) In situatii temeinic motivate, dacă numarul de elevi de la o specializare/calificare 

profesionala/un domeniu de pregatire profesionala este insuficient pentru alcatuirea unei clase, se 

pot organiza clase cu dublu profil sau dubla specializare/calificare.  

   (6) Clasele mentionate la alin. (5) se organizeaza pentru profiluri/domenii de pregatire 

profesionala/specializari/calificari la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea 

consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu avizul inspectoratului scolar si aprobarea 

ministerului. 

   (7) La disciplinele comune pentru toti elevii claselor mentionate la alin. (5), activitatea se 

desfasoara cu toata clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfasoara pe 

grupe. 

   (8) Consiliul de administratie poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formatiuni de 

studiu diferite care aleg sa studieze aceleasi discipline optionale, in conformitate cu prevederile 

statutului elevului, cu incadrarea in numarul de norme aprobat.  

 

ART. 10 

(1) La inscrierea in invatamantul liceal si profesional, se asigura, de regula, continuitatea 

studiului limbilor moderne, tinand cont de oferta educationala a unitatii de invatamant.  

(2) Conducerea unitatii de invatamant va alcătui, de regulă, formatiunile de studiu astfel incât 

elevii din aceeasi clasa să studieze aceleasi limbi străine.  

(3) Dacă alcatuirea formatiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea conditiilor mentionate 

la alin. (2), conducerea unitătii de invătamănt va asigura in orar o plaja care sa permita cuplarea 

mai multor clase la studiul limbilor moderne.  

(4) In situatii bine specificate, la solicitarea scrisa a părintilor si a elevilor, directorul poate 

efectua modificări in studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor doua 

limbi sau chiar prin schimbarea lor.  

(5) In cazurile mentionate la alin. (4), conducerea unitatii de invătamănt este obligată să asigure 

un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectiva sau nu se afla la 

acelasi nivel de studiu cu restul elevilor din clasă/grupă.  

 

CAPITOLUL III- MANAGEMENTULCOLEGIULUI TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” 

DISPOZITII GENERALE 

 

ART. 11 

(1) Managementul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” este asigurat in conformitate cu 

prevederile legale.  

(2) Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” este condus de consiliul de administratie, de director 

șide directorul adjunct.  

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” 

se consultă, după caz, cu toate organismele interesate:consiliul profesoral, reprezentanții 

organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților și/sau 

asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum 

și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și 

tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 

ART. 12 

Consultanța și asistența juridică pentru Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”se asigură, la cererea 

directorului, de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prin consilierul juridic.  
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1.Consiliul de Administrație 

ART. 13 

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

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

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin 

ordin al ministrului educaţiei.  

(3) Directorul Colegiului este preşedintele consiliului de administraţie și conduce ședințele 

acestuia. În situația în care tematica ședinței vizează și activitatea directorului, ședința este 

condusă de un alt membru al consiliului de administrație ales prin votul membrilor.  

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

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia 

situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor nu poate desemna alţi reprezentanţi. 

 (5) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line/ hibrid, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

 

ART. 14 

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

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

 (2) La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitați reprezentanții structurilor asociative ale 

părinţilor din unitatea de învățământ, dacă acestea nu au membri în componenţa organului de 

conducere al unităţii de învăţământ.  

(3) În Consiliul de Administrație al Colegiului, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, 

cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani.  

(4) Reprezentantul elevilor din Colegiu participă la toate ședințele consiliului de administrație, 

având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în 

consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al 

ministrului educației . 

 
 

2.Directorul 

ART. 15 
 (1) Directorul exercită conducerea executivă a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director 

se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

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

după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar 

cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de 

învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. 

Modelul al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia 

prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat 

exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.  

(4) Directorul încheie contract de management cu inspectorul şcolar general. Modelul al 

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

management poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.  

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

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

(6) Directorul Colegiuluipoate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de 

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

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

inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului 

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

învăţământ.  

(7) În funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante în urma organizării concursului 

sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ 

de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu 

de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul 

învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. 

(8) În cazul în care nu se poate asigura numirea prin detașare în interesul învățământului, 

conducerea interimară va fi asigurată de un cadru didactic membru al consiliului de administrație 

din unitatea de învățământ, cu acordul acestuia, căruia i se deleagă atribuțiile specifice funcției 

de conducere, până la organizarea concursului dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice și fără 

a depăși sfârșitul anului școlar. În această ultimă situație, în baza avizului consiliului de 

administrație al inspectoratului școlar, inspectorul şcolar general emite decizie de delegare a 

atribuțiilor specifice funcției. 

 

ART.16 

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

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

 b) organizează întreaga activitate educaţională; 

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

d) asigură corelarea obiectivelor specifice Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”cu cele stabilite 

la nivel naţional şi local;  

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

Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”; 

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

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

 h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”; 

raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa 

comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 

raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului 

şcolar judeţeanşi postat pe site-ul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, în măsura în care 

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

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

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

bugetară; 

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

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

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

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

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

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

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

 d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post 

şi angajarea personalului; 

 e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

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

.          (4) Alte atribuţii ale directorului Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”sunt: 
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 a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliul de administraţie; 

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

propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ 

preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu 

obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor economici implicaţi în 

instruirea practică şi pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă;  

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

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

Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);  

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

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

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

administraţie;  

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

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

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

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

şcolare şi extraşcolare; 

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

membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care 

acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

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

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

respective;  

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

cadrul unităţii de învăţământ;  

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

spre aprobare consiliului de administraţie;  

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

de învăţământ;  

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

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

din unitatea de învăţământ;  

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

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

o) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative 

extracurriculare şi extraşcolare; 

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

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

colectivul unităţii de învăţământ;  

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

salariaţilor de la programul de lucru;  

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

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

v) răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;  
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w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor 

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

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

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

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

funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control 

asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare 

şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ; 

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie; 

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

formaţiuni de studiu - grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum 

ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

aa) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul 

unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, 

modalitatea de valorificare a acestora.  

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii precizate explicit în fișa postului, stabilite de către 

consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în 

vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

 (6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri 

în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.  

(7) Pentru perioada în care directorul nu-și poate exercita atribuțile (concediu de odihnă, 

delegații și altele asemenea), acesta are obligaţia de a delega, prin decizie, atribuţiile către 

directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un alt cadru 

didactic titular, de regulă membru al consiliului de administrație.  

(8) Pentru situaţiile excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate 

delega atribuţiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către 

directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un cadru 

didactic membru al consiliului de administraţie. Decizia va conține și un supleant, cadru didactic 

titular. Neîndeplinirea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 

legii.  

ART. 17 

 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 16, 

directorul emite decizii şi note de serviciu.  

ART. 18 

 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” sunt cele 

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

funcţionare a unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă 

aplicabile. 

 (2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului Colegiului Tehnic ,,Gheorghe 

Asachi”se aprobă de către inspectorul şcolar general 

 (3) Rechemarea din concediul de odihnă a directorilor Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”se 

face în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența acestora la locul de 

muncă, cu respectarea obligațiilor legale,de către angajator și se dispune prin decizie a 

inspectorului școlar general. 

 

3.Directorul adjunct 

ART. 19 

În activitatea sa, directorulColegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”poate fi ajutat de directorul 

adjunct. 
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ART. 20 

 (1) Funcţia de director adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”se ocupă, conform legii, 

prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare. Concursul pentru ocuparea funcţiei 

de director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei.  

(2) Directorul adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”poate fi eliberat din funcţie la 

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

dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui 

audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general 

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

 ART. 21 

 (1) Directorul adjunctal Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”îşi desfăşoară activitatea în baza 

unui contract de management, anexă la metodologia prevăzută la art. 15 alin. (4), şi îndeplineşte 

atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management, precum şi atribuţiile 

delegate de director pe perioade determinate.  

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

ART. 22 

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

unităţii de învăţământ.  

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

învăţământ sau de către inspectorul şcolar general.  

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

deţine, conform legii, funcţia de președinte șivicepreședinte în cadrul unui partid politic la nivel 

local, județean saunațional. 

 

4.Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 
 

 Art. 23 — Pentru optimizarea managementului unității de învățământ,conducerea 

acesteia elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidență. 

Art. 24.  

(1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activității desfășurate; 

b) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calității. 

(2) Conducerea Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” poate elabora și alte documente 

dediagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie ladezvoltarea instituțională și 

la atingerea obiectivelor educaționale. 

Art. 25.  

(1) Rapoartele semestriale și anuale de activitate seîntocmesc de către director și directorul 

adjunct. 

(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de cătreconsiliul de administrație, 

la propunerea directorului, la începutulsemestrului al doilea, respectiv la începutului anului 

școlar următor. 

(3) Rapoartele semestriale și anuale de activitate validate suntprezentate de către director în 

ședința Consiliului profesoral. 
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Art. 26.  

Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcutepublice pe site-ul unității de învățământ, 

fiind documente care conțin informații de interespublic. 

Art. 27.  Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește decătre comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității, se validează decătre consiliul de administrație, la propunerea 

coordonatorului comisieiși se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 28. 

(1) Documentele de prognoză ale Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de acțiune alșcolii (PAS),fiind unitate de  învățământ profesional și tehnic ; 

b) planul managerial (pe an școlar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopuloptimizării 

managementului unității de învățământ. 

Art. 29.  

 (1) Planul de acțiune al școlii (PAS) constituie documentulde prognoză pe termen lung și se 

elaborează de către o echipă coordonatăde către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani. 

Acesta conține: 

a) prezentarea unității: istoric și starea actuală a resurselor umane,materiale și financiare, relația 

cu comunitatea locală și organigramă; 

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

extern (de tip PESTE); 

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”; 

d) planificarea tuturor activităților Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” (activități manageriale, 

obiective, termene, stadii de realizare, resursenecesare, responsabilități, indicatori de performanță 

și evaluare). 

(2) Planul de acțiune al școlii (PAS) pentru ColegiulTehnic ,,Gheorghe Asachi” corelează oferta 

educațională și de formareprofesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, 

județean și regional. 

(3) Planul de acțiune al școlii (PAS) se realizează în baza ghidului deelaborare emis de către 

Centrul Național de Dezvoltare a ÎnvățământuluiProfesional și Tehnic. 

(4) Planul  de acțiune alșcolii (PAS) se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral șise 

aprobă de către consiliul de administrație. 

Art. 30.  

(1) Planul managerial constituie documentul de acțiune petermen scurt și se elaborează de către 

director pentru o perioadă de unan școlar. 

(2) Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune aleministerului și inspectoratului 

școlar la specificul unității, precum șia obiectivelor strategice ale planului de acțiune al 

școliidezvoltare instituțională laperioada anului școlar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate și se avizează de către consiliulprofesoral și se aprobă de către 

consiliul de administrație. 

(4) Directorul adjunct întocmește propriul plan managerial conform fișeipostului, în concordanță 

cu planul managerial al directorului și cuplanul de acțiune al școlii dezvoltare instituțională. 

 

Art. 31. 

 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislațiaîn vigoare, pentru elaborarea și/sau 

dezvoltarea sistemului de controlintern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 

activități. 

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial vacuprinde obiectivele, acțiunile, 

responsabilitățile, termenele, precum șialte componente. 

Art. 32. 

 Documentele manageriale de evidență sunt: 

a) statul de funcții; 
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b) organigrama unității de învățământ; 

c) schema orară a unității de învățământ; 

d) planul de școlarizare. 

 

CAPITOLUL IV  PERSONALUL 

COLEGIULUI TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” 

1.Dispoziţii generale 

 

ART.33. 

(1) In Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” personalul este format din personal didactic, care 

poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și 

personal nedidactic.  

(2)Selectia personalului didactic și a celui nedidactic din unitatile de invatamant se face prin 

concurs/examen, conform normelor specifice.  

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

învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 34. 

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în 

vigoare. 

(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute 

pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă 

și un comportament responsabil. 

(4) Personalului din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” îi este interzis să desfășoare acțiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a 

acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate. 

(5) Personalului din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii. 

(6) Personalul din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” are obligația de a veghea la siguranța 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și 

extracurriculare/extrașcolare. 

(7) Personalul din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” are obligația să sesizeze, după caz, 

instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, 

inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

Art. 35. 

 (1) Structura de personal și organizarea acestuia in Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” se 

stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități 

de învățământ. 

(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate 

sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 

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

consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ. 

Art. 36.  

Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și în colective/comisii de lucru 

pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare.  
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Art. 37. 

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

află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de 

învățământ. 

Art. 38.  

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează, de regulă, următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum și alte 

compartimente sau servicii,potrivit legislației în vigoare. 

 

2.Personalul didactic 

 

Art. 39. 

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele 

colective de muncă aplicabile. 

Art. 40 

 Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului 

educației naționale și cercetării științifice și ministrului sănătății. 

Art. 41. 

 Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile 

legii. 

Art. 42. 

Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează 

conform legii. 

Art. 43. 

(1) În Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 

serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, se desfășoară  conform unui 

grafic întocmit de responsabilul desemnat de director. 

(2) Profesorul  de  serviciu  pe  şcoală  are  următoarele  sarcini: 

- să asigure accesul elevilor în școală astfel încât aceștia să respecte normele de igienă impuse și să 

prevină aglomerarea; în intervalul 7,30-8,00 ajută la triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii 

elevilor la intrarea în corpul de clădire în care sunt repartizați, iar în intervalul  8,00 -14,00, 

asigură serviciul pe școală în corpul de clădire repartizat; 

- să  respecte  programarea  şi  perioada  cât  este  de  serviciu  pe  şcoală; 

-să  cunoască  toate  activităţile  planificate  pentru  perioada  respectivă, informându-se,  dacă  

este  cazul,  de  la  directorii  şcolii; 

- să asigure securitatea documentelor  şcolare; la  predarea  serviciului  verifică  existenţa  

cataloagelor și  ia  măsura  de  încuiere  a  acestora; de asemenea, verifică integritatea sălilor de 

curs; 

- să urmărească respectarea  strictă  a  timpului  afectat  orelor  şi  pauzelor; 

- să controleze în timpul pauzelor, grupurile sanitare şi să se asigure că nu se fumează sau se 

consumă băuturi alcoolice sau droguri; 

- să ia  măsuri  ca  elevii  să  nu  staţioneze  pe  coridoare, să  se  aerisească  sălile de clasă  şi  să  

fie  disciplină  pe  durata  pauzelor; 

- să informeze  diriginţii  despre  neregulile  din  clasa  acestora prin procesul verbal încheiat; 

- să informeze imediat  conducerea  şcolii  despre  situaţiile  deosebite  ce  apar; 

- să ia  măsuri  de  disciplină  pe  culoare, în grupurile sanitare etc. în  timpul  orelor; 

- să înștiințeze diriginții, conducerea școlii, administratorul de patrimoniu (după caz) despre 

posibilele evenimente  negative (conflicte între elevi, deteriorarea bunurilor etc.) sau despre 

situaţiile deosebite ce apar; 
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- să anunţe administratorul şcolii pentru mobilizarea personalului muncitor la întreţinerea şi 

curăţenia spaţiilor de învăţământ, atunci când este cazul; 

- să se asigure că    în  şcoală  nu se desfăşoară activităţi  nespecifice  şi  neadmise  în  şcoli 

(comerţ , politică  etc.); 

- să antreneze  factorii  responsabili  din  şcoală  sau  localitate  la  soluţionarea  problemelor  

deosebite  pe linie de  sănătate  a  elevilor, de  protecţie  a  muncii  şi  PSI, si de mediu; 

- la încheierea serviciului pe şcoală să consemneze în registrul de procese verbale situaţiile 

deosebite şi măsurile aplicate pe perioada desfăşurării acestuia. 

- să confirme  în  condică, prin semnătură, efectuarea  activităţii  de  profesor  de  serviciu.        

 

3.Personalul nedidactic 

Art. 44 

 (1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiileprevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncăaplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Colegiul 

Tehnic ,,Gheorghe Asachi” sunt coordonate de director.Consiliul de administrație al unității de 

învățământ aprobă comisiile deconcurs și validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în Colegiu se face de către director, cu 

aprobareaconsiliului de administrație, prin încheierea contractului individual demuncă. 

Art. 45. 

 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonatăde administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 

potrivit nevoilor unității de învățământ șise aprobă de către directorul/directorul adjunct al 

Colegiului. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru alepersonalului de îngrijire. În 

funcție de nevoile unității, directorulpoate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestorsectoare. 

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

cele necesare unității de învățământ. 

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

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

competențelor, de verificareaperiodică a bazei materiale a unității de învățământ, învederea 

asigurării securității elevilor/personalului dinunitate. 

 

CAPITOLUL V-EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art. 46 

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

aplicabile. 
Art. 47 

1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în bazafișei de evaluare adusă la cunoștință la 

începutul anului școlar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul / inceputul ( 1-31 ianuarie) 

anuluicalendaristic. 

(3) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personaluluididactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fișei specifice. 
 

CAPITOLUL VI-RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

ART. 48 
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Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
ART.49 
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII 

1.Drepturile  şi  îndatoririle  salariaţilor 

 

ART. 50 

Personalului salariat îi sunt garantate drepturile  prevăzute în Legea 1/2011 și Legii nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractul colectiv de 

muncă la nivel de ramură învăţământ şi legislaţia în vigoare, privind libera iniţiativă, libertatea 

de asociere, protecţie a muncii, mediu de lucru, acces la baza materială, salariu pentru muncă 

depusă, recompense, odihnă  etc. 

ART. 51 

Prezentul regulament cuprinde politica de disciplină şi de organizare a muncii, igienă şi 

securitate a muncii, obligaţiile conducerii, drepturile şi obligaţiile personalului  didactic, didactic 

auxiliar, contractual şi ale elevilor, ţinând seama de următoarele reguli: 

1)Dreptul de asociere sindicală este garantat, în condiţiile legii. Cei interesaţi pot, în mod liber, 

să înfiinţeze sindicate, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. 

2)Salariaţii se pot asocia în organizaţii profesionale sau alte organizaţii având ca scop 

reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor. 

3)Salariaţii îşi pot exercita dreptul la grevă în condiţiile legii. 

4)În situaţia în care salariaţii nu sunt organizaţi în sindicat, comisia paritară se constituie  dintr-

un număr de salariaţi desemnaţi de conducătorul instituţiei şi salariaţi desemnaţi prin votul 

majorităţii acestora, numarul de salariati de la ambele parti trebuie sa fie la paritate. 

5)Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de muncă, sănătatea şi 

securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării atribuţiilor lor, buna funcţionare a instituţiei. 

6)Avizul comisiei paritare are caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris şi motivat. 

7)Prezentul regulament poate fi completat prin politici şi norme interne de serviciu. 

ART. 52 

Salariaţii  au următoarele îndatoriri: 

1)să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

2)să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în timpul programului 

de activitate; 

3)să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin  în funcţia pe care o deţin, 

precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; 
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4)să se conformeze dispoziţiilor date de conducerea unităţii faţă de care sunt subordonaţi direct, 

cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale: în asemenea situaţii 

salariatul are obligaţia de a motiva în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite; dacă cel care a 

dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris; în această situaţie 

dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o; 

5)să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii; 

6)să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 

7)să participe la activități de formare continuă, in condițiile legii; 

8)să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, în exercitarea 

funcţiei lor publice, cadouri sau alte avantaje; să nu impună elevilor meditaţii plătite. 

9)să  nu primească cereri  a căror rezolvare nu intră în competenţa lor ori să intervină pentru 

soluţionarea acestor cereri; 

10)să îşi perfecţioneze pregătirea profesională, fie în cadrul instituţiei publice, fie  urmând 

cursuri de  perfecţionare organizate în acest scop; 

11)să se conformeze programului  de lucru  al instituţiei; 

12)să anunţe, personal sau prin altă  persoană, conducerea instituţiei în situaţia în care, din 

motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care 

absentează sau în cel mult 24 de ore; 

13)să aibă o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă şi principială, dând dovadă deiniţiativă, 

creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă 

și un comportament responsabil; 

14)să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă; 

15)să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau 

colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul 

specialităţii lor, în situaţii justificate şi cu acordul directorului; 

16)să se prezinte la serviciu  în ţinută  decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul 

de muncă; 

17)să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere 

a incendiilor; 

18)să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale; 

19)să vegheze la copierea documentelor şi a informaţiilor (fax-uri, lucrări pe PC, rapoarte, 

scrisori etc.) , aceasta fiind permisă numai în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

înstrăinarea sau folosirea în alte scopuri a acestor documente este strict interzisă; orice informaţii 

cu privire la activitatea instituţiei vor fi făcute publice numai cu acordul conducerii; 

20)să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului 

regulament săvârşită de alţi salariaţi sau vizitatori ai instituţiei; 
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21)să nu desfașoare și să nu încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului și viata intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalti salariați din 

unitate; 

22)să nu  aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional 

copiii/elevii și/sau colegii;. 

23)să sesizeze, dupa caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, 

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legatură cu orice încalcări ale 

drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legatura cu aspecte care le afectează demnitatea, 

integritatea fizică și psihică. 

24)salariaţii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” au obligaţia de a păstra secretul profesional. 

Nici un salariat nu are dreptul de folosi sau dezvălui în timpul activităţii şi nici după încetarea  

acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor, imaginii ori prestigiului 

Ministerului Educaţiei, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău, Colegiului Tehnic „Gheorghe 

Asachi” sau altei instituţii publice, persoanelor fizice sau juridice din ţară sau străinătate. 

25)să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament, precum şi normele legale în 

vigoare. 

2.Recompense 

 

ART. 53 

În urma  rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sau  în urma 

dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute, salariaţii beneficiază de dreptul 

de a avansa în clasă, grad,  treaptă sau categorie profesională. 

Salariaţii avansează în grad dacă au obţinut la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel 

puţin calificativul „bine”, doi ani consecutivi. 

 

3.Sanctiuni pentru  personalul din unitatea de invatamant 

ART. 54 

(1)Personalul didactic și nedidactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare. 

(2) Salariaţii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” au obligaţia de a păstra secretul profesional. 

Niciun salariat nu are dreptul de folosi sau dezvălui în timpul activităţii şi nici după încetarea  

acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor, imaginii ori prestigiului 

Ministerului Educaţiei, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău, Colegiului Tehnic „Gheorghe 

Asachi” sau altei instituţii publice, persoanelor fizice sau juridice din ţară sau străinătate 

ART.55 

Încălcarea de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, 

inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 
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ART. 56 

Constituie abateri disciplinare: 

1) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

2) întârzierea în mod repetat  la ore; 

3) absenţe nemotivate de la serviciu; 

4) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

5) atitudini necorespunzătoare în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

6) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest  caracter; 

7) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului; 

8) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face 

parte; 

9) exprimarea sau desfăşurarea,  în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi 

publice cu caracter politic; 

10) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii; 

11) părăsirea serviciului fără motiv şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic; 

12) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 

13) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul primirii unor informaţii sau facilitării; 

14) unor servicii care dăunează activităţii instituţiei; 

15) fumatul în unitatea de invatamant, precum şi încălcarea regulilor de igienă şi securitate; 

16) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor 

alcoolice si a drogurilor pentru a fi consumate la locul de muncă; 

17) intrarea şi rămânerea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice; 

18) introducerea, deţinerea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe/medicamente al 

căror efect poate produce dereglări comportamentale; 

19) întruniri de orice fel, care nu privesc activitatea profesională; 

20) desfăşurarea activităţilor politice de orice fel; 

21) pedepsele aplicate elevilor care aduc atingere interesului superior al acestora (pedepse fizice, 

limbaj neadecvat sau tratamente umilitoare  sau degradante de natură să afecteze  dezvoltarea 

fizică, psihică sau starea emoţională a elevului); 

22) este interzisă comercializarea neautorizată a unor produse care nu au legătură cu procesul 

instructiv-educativ. 

 

ART. 57 

Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariaţilor în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare 

sunt  următoarele: 

1)Sancţiunile disciplinare aplicate personalului didactic şi didactic auxiliar, conform Legii 

1/2011 cu modificările ulterioare sunt: 

a)  observaţia scrisă; 

b)  avertismentul; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu îndemnizaţia de conducere,  de 

îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

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

ocuparea a unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi control; 

e) destituirea din funcţia de  conducere, de îndrumare şi control; 
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f)  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

g)  amenda contraventionala de la 100 lei la 500 lei pentru fumatul în unitatea de invatamant. 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti ai politiei locale 

sau ai Ministerului Afacerilor Interne. 

2)  Sancţiunile disciplinare aplicate  personalului contractual nedidactic, conform Codului 

muncii, sunt: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 

zile lucrătoare; 

c) retrogradarea  din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz şi a indeminizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10% ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

g) amenda contraventionala de la 100 lei la 500 lei pentru fumatul în unitatea de invatamant. 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti ai 

politiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne. 

ART. 58 

Stabilirea şi comunicarea sancţiunii se va face în termen de 30 de zile de la data când cel în drept 

să o aplice a luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 

săvârşirii. 

ART. 59 

Decizia de sancţionare se motivează în fapt şi în drept şi va cuprinde obligatoriu calea de atac, 

termenul de contestaţie şi instanţa sau organul administrativ jurisdicţional  competent să 

soluţioneze contestaţia. 

ART.60 

Răspunderea penală  sau patrimonială nu exclud  răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită. 

ART. 61 

Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionate, persoanele care cu rea credinţă au 

determinat aplicarea sancţiunii, răspund disciplinar, material, civil sau penal, după caz. 

 

CAPITOLUL VIII-ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR 

DIDACTICE 

 

1.Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 
Art. 62 

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

de instruire practică din Colegiu. Președintele consiliului profesoral este directorul. 

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

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire 

practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are obligația/dreptul de a 

participa la ședințele consiliului profesoral din colegiu, dacă declară, în scris, la începutul 
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fiecărui an școlar, căare norma de bază în școală. Absența nemotivată de la ședințele consiliului 

profesoral se consideră abatere disciplinară. 

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

numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu 

norma de bază în unitatea de învățământ. 

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

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru 

personalulunității de învățământ, precum și pentru copii, elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. 

Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

(6) Directorul numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. 

Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor 

consiliului profesoral. 

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți 

desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai 

operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele consiliului profesoral pot 

participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) În procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, secretarul acestuia consemnează: a) 

prezența membrilor consiliului profesoral la ședințe; b) prezentarea ordinii de zi a ședințelor, de 

către președintele consiliului profesoral, respectiv aprobarea ordinii de zi de către membrii 

consiliului profesoral; c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin 

indicarea numărului de voturi „pentru“, numărului de voturi „împotrivă“ și a numărului de 

abțineri; d) intervențiile pe care le au membrii consiliului profesoral și invitații în timpul ședinței 

respectiv 
(9) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze 

procesul-verbal de ședință. 

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

de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, 

directorul  semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității 

de învățământ. 

(11) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează 

într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la director. 

(12) In situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice 

de comunicare, în sistem de videoconferință; 

Art. 63 

 Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea șicalitatea învățământului din 

unitatea de învățământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic înconsiliul de administrație; 

c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spreaprobare, planul de dezvoltare 

instituțională al unității de învățământ; 

d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precumși eventuale completări 

sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anualăprezentat de fiecare profesor-

diriginte, precum și situația școlară după încheiereasesiunilor de amânări, diferențe și corigențe; 

f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilorcare săvârșesc abateri, 

potrivit prevederilor prezentului regulament șiale regulamentului de organizare și funcționare a 

unității de învățământ; 
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g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personaluldidactic din unitatea de 

învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum și calificativele la purtare mai mici de 

„bine”, pentruelevii din învățământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlarurmător și o propune spre 

aprobare consiliului de administrație; 

j) avizează proiectul planului de școlarizare; 

k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unitățiide învățământ, în baza 

cărora se stabilește calificativul anual; 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personaluluididactic, care solicită acordarea 

gradației de merit sau a altordistincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluarea 

activității desfășurate de acesta; 

m) propune consiliului de administrație programele de formare continuă șidezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice; 

n) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului„Profesorul anului” 

personalului didactic de predare și instruirepractică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, 

în unitatea deînvățământ; dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționarea unității 

de învățământ; 

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau dinproprie inițiativă, proiecte 

de acte normative și/sau administrative cucaracter normativ, care reglementează activitatea la 

nivelul sistemuluinațional de învățământ, formulează propuneri de modificare sau decompletare 

a acestora; 

p) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actuluieducațional din unitatea de 

învățământ și propune consiliului deadministrație măsuri de optimizare a acestuia; 

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 

calității, în condițiile legii; 

s) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliulde administrație, precum și 

orice alte atribuții potrivit legislației învigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

u) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ,conform legii. 

Art. 64 

 Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit dedosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

2.Consiliul clasei 

Art. 65 

 (1) Consiliul clasei funcționează și este constituit dintotalitatea personalului didactic care predă 

la clasa respectivă, din celpuțin un părinte delegat al comitetului de părinți al claseiși a 

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

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau oride câte ori este necesar, la 

solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

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

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

Art. 66 

 Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale aleelevilor; 

b) evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor; 

c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vedereaoptimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectiveloreducaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 
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d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire aelevilor cu un ritm lent de 

învățare; 

e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili deperformanțe. 

Art. 67 

Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

a) analizează de cel puțin două ori pe an progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  

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

cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

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

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral 

validarea notelor mai mici de 7;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului 

diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte sancţiunile 

disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 68 

 (1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii auobligația să semneze procesul-

verbal de ședință. Procesele-verbale sescriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 

constituit.  Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. 

Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele 

proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. 

Art. 69 

Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarulcu anexele proceselor-

verbale. 

 

CAPITOLUL IXRESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC 

 

1.Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare 

 

ART. 70 

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

un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 

administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ. 

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

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi  

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de 

învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde 

aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii 

guvernamentali şi neguvernamentali. 

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

activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei privind educaţia formală şi  

nonformală. 

 (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi  

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 
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 (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 71 

 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele  

atribuţii: 

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

învăţământ; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/ 

grupei; 

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

ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile 

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

părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

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

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

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

părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 

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

acesteia; 

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

 h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde  

există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

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

reprezentanţii legali pe teme educative; 

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

nivelul unităţii de învăţământ; 

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

programelor de parteneriat educaţional; 

 l) orice alte ATRIBUŢII rezultând din legislaţia în vigoare. 

ART. 72 

 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

conţine: 

 a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

 b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; 

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

 d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

 e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

 f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

 g) rapoarte de activitate anuale; 

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

de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

ART. 73 

 (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe  

educative şcolare şi extraşcolare. 

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

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

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a  

unităţii de învăţământ. 

 

2.Profesorul diriginte 

ART. 74 
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(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”. 

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

studiu. 

(3)Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către director, în baza hotărârii  Consiliului de 

Administrație. 

(4) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o 

formațiune de studiu să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

(5) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactictitular sau suplinitor care are cel 

puțin o jumătate din norma didacticăîn unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă. 

(6) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice dincentrele și cabinetele de asistență 

psihopedagogică. 

Art.75 

 (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic. 

(2) Profesorul diriginte realizează, anual, planificare activităților conform proiectului de 

dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 

Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ. 

ART. 76 

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

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

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

Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.  

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt 

desfăşurate de profesorul diriginte astfel:  

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare; 

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

orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar 

în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, 

care va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei 

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

respectivă se consemnează în condica de prezenţă.  

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

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: 

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

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

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

precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei cu alte ministere, instituţii şi 

organizaţii.  

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

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate 

pentru colectivul de elevi.  

ART. 77 

 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul 

diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a 

elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 

În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în 

sistem de videoconferinţă. 

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

fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.  

(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate 

cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea 

părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul. 
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ART. 78 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1. organizează şi coordonează: 

 a) activitatea colectivului de elevi; 

 b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri la care sunt convocați toți părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi la sfârşitul 

anului școlar şi ori de câte ori este cazul;  

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

 e) activităţi educative şi de consiliere;  

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv 

activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

2. monitorizează:  

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

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

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

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

3. colaborează cu: 

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

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice 

activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi 

implică pe elevi;  

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

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

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei 

materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi;  

d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care 

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

implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

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

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

elevilor clasei;  

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

referitoare la elevi;  

4. informează: 

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

funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi 

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

elevilor;  

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

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

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

d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;  

e) părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la sancţionările disciplinare, neîncheierea 

situaţiei şcolare, situaţiile de corigenţă sau repetenţie;  

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

cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.  
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a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala 

tatălui, prenume, număr matricol);  

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

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

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

conformitate cu reglementările prezentului regulament;  

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de 

către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la 

purtare;  

e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul 

regulament şi statutul elevului;  

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârșitul anului şcolar şi o consemnează în catalog şi 

în carnetul de elev; 

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

h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 

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

legislaţia în vigoare;  

j) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 

portofoliului educaţional al elevilor;  

k) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.  

l)completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

m) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile legale și ținând cont de drepul 

părinților de a solicita în scris (conform anexei,,Cerere motivare absențe”) motivarea absențelor 

elevilor pentru maxim 20 ore pe semestru.  

n) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și dean școlar și o consemnează în 

catalog și în carnetul de elev; 

CAPITOLUL XCOMISIILE DIN COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” 

 

ART. 79 

 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:  

1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;  

3. cu caracter ocazional. 

 (2) Comisiile cu caracter permanent sunt în număr de șase:  

a) comisia pentru curriculum;  

b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

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

d) comisia pentru controlul managerial intern;  

e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;  

f) comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică. 

 

(e.1) Comisia are drept scop prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar promovarea promovarea interculturalității. Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi” este o scoala prietenoasa si democratica, care valorifica diversitatea 

culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati fara discriminare si excludere 

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

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

o categorie dezavantajata sau orice criteriu sanctionat de legislatia pentru prevenirea si 

combaterea discriminarii din Romania. Prevenirea si eliminarea fenomenului de segregare 

scolara, care reprezinta o forma grava de discriminare, constituie o conditie imperativa pentru 

implementarea principiilor scolii incluzive.  
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(e.2) Comisia este formata din minim 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al 

parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali si un reprezentant al elevilor. La sedintele de lucru 

ale comisiei sunt invitati sa participe, acolo unde este posibil, in calitate de observatori, 

reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale cu activitate in domeniul drepturilor omului.  

 (e.3) comisia elaboreaza si adopta anual propriul Plan operational al unitatii scolare privind 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv cu 

prevederile Planului cadru de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a 

personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente 

unitatilor de invatamant, asigurarea unui mediu securizat in unitatile de invatamant se realizeaza 

de catre administratia publica locala, institutii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, 

inspectoratului școlar. 

(e.4) Comisia este responsabilă pentru :  

i.colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale, cu reprezentantii politiei si ai 

jandarmeriei pentru a creste siguranta in unitatea de invatamant;  

ii.colaborarea cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, mediatorii scolari, Consiliul elevilor, 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Consiliul National pentru 

Combaterea Discriminarii, organizatii nonguvernamentale in domeniul drepturilor omului si alti 

factori interesati in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii 

interculturalitatii; 

iii.elaborarea și implementarea unor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unitatii de invatamant. Politica unitatii de invatamant, in acest sens, 

si procedurile respective trebuie sa fie clare, coerente, consecvent aplicate si sa presupuna atat 

sanctiuni, cat si o abordare constructiva; Elaborarea rapoartelor privind securitatea elevilor din 

Colegiu și a unui raport care sa contina referiri la actiunile intreprinse pentru prevenirea 

discriminarii si la rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa caz, 

segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminarii este inclus in raportul 

anual de analiza a activitatii desfasurate de unitatea de invatamant;; 

iv.identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a 

acestora, consiliului de administratie, directorului unitatii de invatamant sau consiliului 

profesoral, dupa caz; 

v.prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizeaza 

respectarea principiilor scolii incluzive; 

vi.sesizarea autoritatilor competente in cazul identificarii formelor grave de discriminare; 

vii.monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii 

si promovarea interculturalitatii; 

viii.propunerea conducerii unitatii de invatamant a unor masuri specifice, rezultate dupa analiza 

factorilor de risc si a situatiei specifice, care sa aiba drept consecinta cresterea gradului de 

siguranta a elevilor si a personalului din unitate si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in 

zonele adiacente unitatii de invatamant.  

ix. comunicarea către inspectoratul de politie judetean si inspectoratul de jandarmi judetean a 

semnului distinctiv stabilit în urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor si a 

Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral:ECUSONUL. 
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(3) Atribuțiile comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică sunt următoarele: 

a) asigură, la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și desfășurarea activităților 

din domeniul formării în cariera didactică;  

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unității de învățământ;  

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic și 

validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea numărului de credite 

profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoașterea și echivalarea în credite 

profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru 

dezvoltare profesională continua și pentru evoluția în cariera didactică;  

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității procesului de 

predare-învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor;  

e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

 f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice; 

 g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem 

blended learning/online; 

 h) realizează graficul activităților de practică pedagogică și monitorizează activitatea 

profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de aplicație,  

i) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru cadrele 

didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în învățământul 

preuniversitar;  

j) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în 

cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ;  

l) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învățământ.  

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

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

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ.  

(5) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

 

ART. 80 

(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 67 

alin. (2) lit.  

b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, 

nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţia de părinţi, acolo unde există.  

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ.  

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în 

funcţie de nevoile proprii.  
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CAPITOLUL XI-STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

PERSONALULUI DIDACTIC,AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

1. Compartimentul secretariat 

 
ART. 81 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 

informatician.  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

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

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

administraţie.  

 

ART. 82 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:  

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;  

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;  

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

de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;  

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/ 

preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;  

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

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

vigoare sau de fişa postului. 

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

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;  

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

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei;  

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

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

educaţiei;  

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

competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;  

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

legislaţiei în vigoare sau fişei postului;  

k) întocmirea statelor de personal;  

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

învăţământ; 

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

 n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

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

în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

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

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul 

intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
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ART. 83 

(1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de 

prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.  

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

curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor, încheind un proces-

verbal în acest sens.  

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

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

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

sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de 

învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

(5) Se interzice orice condiţionare a eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 

oricăror acte de studii sau documente şcolare.  

 

2.Serviciul financiar  

1 Organizare şi responsabilităţi  

ART. 84 

 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în 

care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi 

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

contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă 

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

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil".  

 (3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

 

ART. 85 

2.Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 

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

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

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

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

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

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

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii 

de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;  

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

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

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;  

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

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

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

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

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;  

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

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

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie;  

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

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în 

fișa postului.  
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3.Management financiar 

ART. 86 

(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 (2) Activitatea financiara a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” se desfasoara pe baza 

bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de 

finantare – de baza, complementara si suplimentara, din venituri proprii sau din alte surse, iar la 

partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol al clasificatiei bugetare. 

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

 

 

ART. 87 

Pe baza bugetelor aprobate de catre autoritatile competente, directorii si consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant actualizeaza si definitiveaza programele anuale de achizitii 

publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun pentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor 

de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.  

ART. 88 

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

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

consiliului de administraţie.  

 

4.Compartimentul administrativ 

1. Organizare şi responsabilităţi 

 
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde 

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.  

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

 

ART. 89 

                                     2.Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

 a) gestionarea bazei materiale; 

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

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;  

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

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

învăţământ;  

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

compartimentului;  

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

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;  

g) evidenţa consumului de materiale;  

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

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

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

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

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în 

fișa postului. 

k) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.  
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5.Management administrativ 

 
ART. 90 

Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

ART. 91 

 (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de inventariere, 

numită prin decizia directorului.  

(2) Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de 

invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director sau, dupa caz, de 

catre directorul adjunct, la propunerea motivata a compartimentelor de specialitate, vizata pentru 

control financiar preventiv 

ART. 92 

(1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către 

consiliul de administraţie. 

 

ART. 93 

(1)Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii 

de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

(2) Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-materiala a 

unitatilor de invatamant, pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de administratie, in 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
 

6. Biblioteca scolara 

ART.94 

(1) In Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” functioneaza biblioteca scolară, pe baza 

Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare 

si informare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale. 

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei.  

(3) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona prin decizia directorului 

Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, la propunerea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar.  

(4) Bibliotecarul scolar este angajat in conditiile prevazute de lege si se subordoneaza 

directorului unitatii de invatamant. 

 (5) În situaţii excepţionale, bibliotecarul poate primi şi alte atribuţii din partea conducerii unităţii 

de învăţământ, precizate explicit în fișa postului. 

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

Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning. 

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ și pentru a 

acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt 

suspendate cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din 

motive medicale. 
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CAPITOLUL XII-BENEFICIARII PRIMARI AI COLEGIULUI TEHNIC ,,GHEORGHE 

ASACHI” 

 

1. Dobăndirea și exercitarea calitătii de beneficiar primar al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe 

Asachi” 

 

ART. 95 

(1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai invatamantului sunt elevii.  

 (2) Dobandirea calitatii de beneficiar primar al educatiei se face prin inscrierea în unitatea de 

invatamant.  

(3) Inscrierea se aproba de catre conducerea unitatii de invatamant cu respectarea reglementarilor  

specifice, urmare a solicitarii scrise primite din partea parintilor, tutorilor sau sustinatorilor 

legali.  

(4) Inscrierea in clasa a IX-a a invatamantului liceal sau profesional se face in conformitate cu 

metodologia aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.  

ART. 96 

Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu, daca nu exista prevederi 

specifice de admitere in clasa respectiva.  

ART. 97 

(1) Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercita prin frecventarea cursurilor si prin 

participarea la activitatile existente in programul unitatii de invatamant. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de 

către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

 

ART. 98 

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

în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care 

elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție. 

 (2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative.  

(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

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

eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/ certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea 

sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau 

a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

(5) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei 

discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau 

reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ.  

(6) Profesorul diriginte păstrează la sediul unității de învățământ, pe tot parcursul anului şcolar, 

actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 (8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului.  

ART. 99 

 (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor 

cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale 
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sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional.  

(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoţitori.  

ART. 100 

 Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la 

începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu 

susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev 
 

2. Drepturile  elevilor Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

 

ART. 101 

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

Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana se poate inscrie si poate frecventa, in 

conditiile prevazute de lege, cursurile oferite de Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, indiferent 

de limba sa materna si de limba in care a studiat anterior.  

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care solicita sau au dobandit o forma de 

protectie in Romania, respectiv minorii straini si minorii apatrizi, a caror sedere pe teritoriul 

Romaniei este oficial recunoscuta, conform legii.  

ART.102 

Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa opteze, conform legii, pentru tipul si forma de 

invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii 

si competentelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educatiei minori, acest drept se exercita, de 

catre parinti, respectiv parinti, tutori sau sustinatori legali.  

ART. 103 

 (1) elevii se bucura de toate drepturile constitutionale, precum si de egalitate in toate drepturile 

conferite de calitatea de beneficiar primar al educatiei.  

(2) Conducerea si personalul din unitatea de invatamant au obligatia sa respecte dreptul la 

imagine al elevilor.  

(3) Nicio activitate organizata in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor.  

(4) Conducerea si personalul din unitatea de invatamant nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educatiei, rezultatele scolare, respectiv lucrari scrise/parti ale unor 

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

(5) învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin 

consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor 

organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor 

federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative 

reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a societăţii civile. 

ART.104 

 (1) Elevii au dreptul sa beneficieze de o educatie de calitate, prin aplicarea corecta a planurilor-

cadru de invatamant, prin parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de catre 

cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, in vederea formarii si dezvoltarii 

competentelor cheie si a atingerii obiectivelor educationale stabilite.  

(2) Elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora au dreptul sa fie consultati si sa-si 

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

a unitatii de invatamant, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu 

specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici.  

ART. 105 

(1)Elevii au dreptul la o evaluare obiectiva si corecta.  



38 
 

(2) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluarii scrise, solicitand cadrului didactic sa justifice rezultatele acesteia, in 

prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de 5 zile de la 

comunicare.  

(3) In situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfacatoare, elevul/parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, directorului 

unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale 

sau practice.  

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

specialitate, din unitatea de invatamant, care nu predau la clasa respectiva si care vor reevalua 

lucrarea scrisa, iar  dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise va fi comunicat în termen de 

maximum 15 zile lucrătoare. 

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

urma reevaluarii. In cazul invatamantului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de catre 

cele doua cadre didactice.  

(6) In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota 

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

initial ramane neschimbata. In cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma 

reevaluarii este de cel putin de un punct, contestatia este acceptata.  

(7) In cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta in urma evaluarii initiale. 

Directorul trece nota acordata in urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si 

aplica ștampila  unitatii de invatamant.  

(8) Calificativul sau notele obtinute in urma contestatiei, raman definitive.  

(9) In situatia in care in unitatea de invatamant nu exista alti invatatori/institutori/profesori pentru 

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

desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din invatamantul primar sau profesori de 

specialitate din alte unitati de invatamant.  

ART. 106 

 (1) Conducerea unitatii de invatamant este obligată sa puna, gratuit, la dispozitia beneficiarilor 

primari, bazele materiale si sportive pentru pregatirea organizata a acestora.  

(2) Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul la scolarizare gratuita. Pentru anumite activitati 

stabilite in functie de niveluri, cicluri si programe de studii se pot percepe taxe, in conditiile 

prevazute de lege.  

 (3) Accesul la educaţie este gratuit. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea 

ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar 

pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  

(4) Elevii au dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de 

stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în 

limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

 (5) Elevii au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, 

profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de 

învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe 

an; 

ART. 107 

(1) Elevii au dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum 

şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;In 

conditiile prevazute de lege elevii au dreptul de a beneficia de burse sociale „ Bani de liceu”, 

bursa profesionala, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi 

financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale 

de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale  

(2) Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al ministrului educatiei 

nationale.  
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(3) Consiliile locale, respectiv consiliile judetene, stabilesc anual, prin hotarare, cuantumul si 

numarul burselor care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  

(4) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se face stabilesc anual, de catre 

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in functie de fondurile repartizate si de 

rezultatele elevilor.  

(5) Elevii pot beneficia si de bursa pe baza unui de contract incheiat cu operatori economici, ori 

cu alte persoane juridice sau fizice.  

(6) In conditiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de banci pentru continuarea studiilor.  

(7) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatii de invatamant 

de stat, in conditiile legii.  

(8)  Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi 

obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, 

olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de 

către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în 

unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la 

programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

(9) Elevii au dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea 

obţinerii de trasee flexibile de învăţare.  

(10) Elevii au dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi 

formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

(11) Elevii au de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse 

necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele 

resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor 

disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în 

timpul programului de funcţionare. 

(12) Elevii au de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile. 

ART. 108 

(1) Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” asigură elevilor servicii complementare cum ar fi: 

consilierea si informarea elevilor de catre cadrele didactice, in cadrul orei de consiliere, 

consilierea in scopul orientarii profesionale, consilierea psihologica si sociala prin personal de 

specialitate.  

 (2) La inceputul fiecarui an scolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 

ministrului educatiei nationale si ministrului sanatatii, se realizeaza examinarea starii de sanatate 

a elevilor.  

 (3) Ministerului Educatiei Nationale, prin unitatile de invatamant, le acorda elevilor dreptul de a 

beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, precum şi pentru transportul 

intern pe tot parcursul anului calendaristic, dreptul de a beneficia de gratuitate pentru  toate 

categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în 

condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, dreptul de a beneficia 

de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi 

şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, dreptul de 

a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru 

pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; 

(4)Indiferent de cuantumul sumelor acordate de la bugetul de stat pentru decontarea navetei 

elevilor, pentru a-i încuraja să frecventeze orele de curs, decontarea abonamentelor/biletelor în 

cazul elevilor care au absente nemotivate se face astfel:  
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Numărul absențelor nemotivate dintr-o lună se împarte la 6 (nr. de ore / zi). Rezultatul se obține 

prin rotunjirea câtului la cel mai apropiat nr întreg. În cazul în care rezultatul este un nr. zecimal, 

la o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face astfel: 

- Rotunjirea prin lipsă se consideră zi frecventată și nu se scade din abonament. 

- Rotunjirea prin adaos se consideră zi nefrecventată și se scade din abonament. 

Numărul de zile considerate nefrecventate nemotivat se scade din numărul de zile în care este 

decontat transportul 

(5) In conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, statul subventioneaza costurile aferente 

frecventarii liceului de catre elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, 

precum si costurile pentru cei care frecventeaza invatamantul profesional.  

(6) Elevii au dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea 

costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice 

dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării 

învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională”) 

,  dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special 

sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă 

socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de 

îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru 

copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului 

Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;  

(7) Elevii au dreptul de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi 

cantinelor şcolare. 

ART. 109 

(1) Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate 

deosebite obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru o atitudine civica 

exemplara.  

(2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute, consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, 

stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii, criteriile specifice de acordare a tuturor 

tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii,  elevii pot 

beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane 

juridice sau fizice, conform legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea 

studiilor,în condiţiile legii,  elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi 

elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor 

legale aplicabile,  elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale 

unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii. 

ART. 110 

Conform legislatiei in vigoare, beneficiarii primari ai educatiei care apartin minoritatilor 

nationale studiaza si se instruiesc in limba materna, la toate nivelurile, tipurile si formele de 

invatamant preuniversitar.  

ART. 111 

  Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi.  Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de 

masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform 

legislaţiei în vigoare;  Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe 

educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au 

dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate 

nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; Includerea 

beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării 

abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie 

defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale,  în funcţie de tipul şi de gradul de 
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deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări profesionale 

corespunzătoare; 

ART. 112 

 (1) Elevii au dreptul sa participe la activitati extrascolare.  

 (2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa decat acelor limitari care sunt prevazute 

de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul sigurantei nationale, al 

ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.  

(3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi organizate in 

unitatea de invatamant, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de 

administratie. In acest caz, aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de 

acordarea de garantii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale parintilor, tutorilor sau 

sustinatorilor legali ai acestora, in cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor si a 

bunurilor.  

(4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant contravine 

principiilor legale, care guverneaza invatamantul preuniversitar, directorul unitatii de invatamant 

poate propune consiliului de administratie suspendarea desfasurarii acestor activitati si, in baza 

hotararii consiliului, poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati.  

ART. 113 

 (1)In unitatea de invatamant, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/publicatii scolare 

proprii, este garantata, conform legii.  

(2) In cazul in 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 organizare si functionare al unitatii de 

invatamant, directorul propune consiliului de administratie suspendarea redactarii si difuzarii 

acestora si in baza hotararii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice 

definitiv.  

 

3. Obligatiile elevilor Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

ART. 114 

(1) Elevii au obligatia de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a 

dobandi competentele si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.  

ART. 115 

 (1) Elevii trebuie sa aiba un comportament civilizat si o tinuta decenta, atat in unitatea de 

invatamant, cat si in afara ei. Orice elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă 

psihologică - bullying asupra unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă 

din școală. 

(2) Elevii in functie de nivelul de intelegere si de particularitatile de varsta si individuale ale 

acestora, vor fi stimulati sa cunoasca si incurajati sa respecte:  

a) prezentul Regulament si Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;  

b) regulile de circulatie;  

c) normele de securitate si a sanatatii in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor;  

d) normele de protectie civila;  

e) normele de protectie a mediului.  

ART. 116 

Elevii au obligatia să repecte procedurile operaționale privind modalitatile de desfasurare a 

activitatilor didactice, propriul circuit de intrare si de iesire a elevilor, precum și normele sanitare 

pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, sau cele care se impun pentru a impiedica 

răspândirea bolilor de orice fel. 

ART. 117 

Este interzis elevilor:  

a) sa distruga documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 

din portofoliu educational etc.;  
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b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si mijloace 

de invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant 

etc.);  

c) sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant 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 

invatamant sau care afecteaza participarea la programul scolar;  

e) sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant;  

f) sa detina, sa consume sau sa comercializeze, in perimetrul unitatii de invatamant si in afara 

acestuia, droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de 

noroc;  

g) sa introduca si/sau sa faca uz in perimetrul unitatii de invatamant de orice tipuri de arme sau 

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

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica 

si psihica a beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitatii de invatamant;  

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

i) sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin 

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

curs, doar cu acordul cadrului didactic, in situatii de urgenta sau daca utilizarea lor poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;  

j) sa inregistreze activitatea didactica (prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa 

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

la optimizarea procesului instructiv-educativ) și să distribuie pe canale de socializare media 

înregistrări care conțin activități didactice susținute în clasă sau online;  

k) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul 

unitatii de invatamant;  

l) sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si 

provocatoare, comportament imoral, inadecvat sau necolegial;  

m) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata 

de personalul unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a acestora;  

n) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei;  

o) sa paraseasca incinta unitatii de invatamant in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, 

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

invatamantul primar/profesorului diriginte; Elevii pot parasi incinta unitatii de invatamnt numai 

cu bilet de voie sau insoțiți de către un profesor/ asistent medical/ personal didactic auxiliar sau 

nedidactic al scolii.  

p) sa escaladeze gardurile de imprejmuire ale scolii cu intenitia de a parasi incinta unitatii 

scolare.  Elevii trebuie să cunoască riscurile la care se expun prin escaladarea gardurilor și să își 

asume răspunderea pentru săvârșirea acestui fapt.  

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

personalului unitatii de invatamant.  

r) Este interzisă orice formă de violență fizică, psihologică sau cibernetică. 

s) să utilizeze sistemele de alarmare în caz de incendiu. Numai personalul desemnat are dreptul 

sa utilizeze dispozitivele de declansare /oprire a  alarmării în caz de incendiu. 

ART. 118 

Elevii au obligatia: 

(1) sa poarte asupra lor carnetul de elev vizat la zi, sa-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru luare la 

cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară 

(2)să respecte drepturile de autor, să recunoască apartenența informațiilor incluse în lucrările 

realizate și să elaboreze lucrări la nivel de disciplină/modul și lucrări de absolvire originale. 

de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate, de a elabora şi susţine 

lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 
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(3) să păstreze curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

ART. 119 

Elevii au obligatia de a utiliza cu grija manualele scolare primite gratuit si de a le restitui in stare 

buna la sfarsitul anului scolar. În cazul deteriorarii/distrugerii manualelor scolare primite gratuit, 

elevii vinovati inlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei/modulului, 

anului de studiu si tipului de manual. In caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea 

manualelor respective. 

ART. 120 

 (1) In unitatea de invatamant se organizeaza, permanent, pe durata desfasurarii cursurilor, 

serviciul pe clasă al elevilor. 

(2) Elevul  de  serviciu  pe  clasă  are  următoarele  obligaţii  şi  răspunderi: 

- la  începutul  orelor  de  curs  va  verifica  starea  dotărilor  din  clasă; dacă  sunt  

stricăciuni  anunţă  dirigintele, profesorul  de  serviciu sau  administratorul  şcolii; 

- la  începerea  fiecărei  ore  de  curs  anunţă  profesorului  elevii  absenţi; 

- în  fiecare  pauză  face  aerisirea  sălii  de  curs, având  grijă  de  ferestre, usă, mobilier  

etc. ; 

- se  îngrijeşte  de  păstrarea  curăţeniei  în  clasă  pe  toată  durata  serviciului  său; 

- are  grijă  să  nu  pătrundă  persoane  străine  în  clasă; 

- are  grijă  ca  elevii  să  ocupe  locurile  în  bănci  aşa  cum  a  stabilit dirigintele clasei; 

- la  sfârşitul  serviciului, părăseşte  sala  de  curs  după  ce  verifică  dacă  s-au  produs  

stricăciuni  sau  alte  pagube;  în  cazul  când  constată  astfel  de  situaţii  are  obligaţia  

să  anunţe  dirigintele  clasei  şi  să  ajute  la  descoperirea  celor  vinovaţi;  

 

4. Recompense ale  elevilorColegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

 

ART. 121 

Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin 

comportament exemplar pot primi urmatoarele recompense: 

a) evidentiere in fata colegilor clasei; 

b) evidentiere, de catre director, in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral; 

c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, in care se mentioneaza faptele deosebite 

pentru care elevul este evidentiat; 

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

invatamantul preuniversitar de stat; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unitatii de invatamant, ori de agenti 

economici sau de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil din tara si din 

strainatate; 

h) premiul de onoare al unitatii de invatamant. 

ART. 122 

Performanta elevilor la olimpiadele si concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile 

de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele si concursurile sportive se 

recompenseaza financiar, in conformitate cu reglementarile stabilite de Ministerul Educatiei 

Nationale. 

ART. 123 

(1) La sfarsitul anului scolar, elevii pot fi premiati prin acordarea de diplome pentru activitatea 

desfasurata si/sau rezultatele obtinute. 

(2) Acordarea premiilor se face la propunerea profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a 

directorului scolii. 

(3) Diplomele se pot acorda: 
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(a) pentru rezultate deosebite la invatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 

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

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

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

respectiva/respectiv; 

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

colegii, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita sa fie apreciate. 

(4) Elevii pot obtine premii daca: 

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

pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni; 

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

(c)au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare 

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

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

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

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

functionare al unitatii de invatamant. 

ART. 124 

Unitatea de invatamant poate stimula activitatile de performanta inalta ale copiilor/elevilor la 

nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a 

comunitatii locale etc. 

 

5. Sanctiuni aplicate elevilorColegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

 

ART. 125 

(1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv 

regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. Pentru a putea fi 

sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau 

în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform 

legislaţiei în vigoare. Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(2) Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele: 

a) observaţie individuală;  

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

profesionale;  

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  

(3) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă 

în orice context.  

ART. 126 

(4) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz 

 

ART. 127 

Sanctiunea se aplica conform Statutului elevului și legislației în vigoare. 
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ART. 128  

Anularea sancţiunii 

 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune  dă dovadă de un comportament fără 

abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a 

anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancţiunea. 

ART. 129  

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct. 

 

ART. 130  

Pagube patrimoniale 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să 

suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 

respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

Art. 131. 

Contestarea 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 125 (2) se adresează, de 

către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este 

definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din 

circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 
 

 

 

6.Activitatea educativă extraşcolară 

 

ART. 132 

Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de 

învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum 

şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.  

ART. 133 

(1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de 

curs.  

(2) Activitatea educativă extraşcolară organizată de unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie 

în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în sedii ale palatelor şi cluburi ale copiilor, 

în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, 

sportive, turistice, de divertisment.  

ART. 134 
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(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, 

civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 

antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.  

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 

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

deschise etc. 

 (3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase, de către profesor 

diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului 

reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, precum şi cu 

resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

 (5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în 

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.  

(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se 

derulează conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al 

părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat în scris, la începutul anului 

şcolar. 

 (7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ.  

ART. 135 

Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a 

evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 

CAPITOLUL XIII-EVALUAREA ELEVILOR 

 

1 Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

ART. 136 

 Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, 

orientarea şi optimizarea acesteia.  

ART. 137 

 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă 

feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de 

învăţare.  

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc 

de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.  

ART. 138 

 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.  
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ART. 139 

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. 

Acestea sunt:  

a) evaluări orale;  

b) teste, lucrări scrise; 

 c) experimente şi activităţi practice;  

d) referate;  

e) proiecte; 

 f) probe practice;  

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de 

către Ministerul Educaţiei /inspectoratele şcolare. 

 (2) În învăţământulsecundar elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 

preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.  

ART. 140 

 Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor 

didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului naţional 

ART. 141 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin  note de la 1 la 10 . 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Nota/data" 

sau în catalogul electronic, în cazul unităților-pilot în care se utilizează acesta, cu obligativitatea 

tipăririi, înregistrării și arhivării acestuia la sfârșitul anului școlar prin compartimentul 

secretariat. 

 (3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/ 

concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se 

acordă nota 1. 

 (4) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de 

învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul  

didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de 

învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.  

ART. 142 

  (1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de 

elev de către cadrul didactic care le acordă.  

(2) Numărul note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de 

cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore 

prevăzut în planul cadru. La fiecare disciplină numărul de note acordate anual este cu cel puțin 

trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățămînt. 
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 (3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat cu 

numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, 

de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un 

modul este de două.  

(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de 

note prevăzut la alin. (2), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale 

anului școlar.  

ART. 143 

 (1) La sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.  

(2) La sfârşitul anului școlar,  profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea 

mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de 

către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.  

(3)La sfârşitul anului școlar,  profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 

aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  

ART. 144 

 (1) La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie anual o singură medie, calculată prin 

rotunjirea madiei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de 

sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roşie.  

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul 

desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (1). Încheierea mediei unui modul care 

se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia.  

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. 

ART. 145 

 În învăţământul secundar inferior, secundar superior mediile anuale pe disciplină/ modul se 

consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la 

purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

ART. 146 

(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. 

Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în 

anul în care sunt scutiţi medical.  

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, "scutit medical în anul şcolar", specificând totodată documentul medical, 

numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al 

elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiţi medical, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie 

fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste 

ore se consemnează în catalog.  
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(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere 

recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 

elemente tehnice, ţinerea scorului etc.  

ART. 147 

Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

ART. 148 

  Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 

studiu/modul cel puţin media anuală 5 , iar la purtare, media anuală 6  

ART. 149 

(1) Sunt declaraţi amânaţi elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai 

multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

 a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-

un an școlar la disciplinele/modulele respective și nu au numărul minim de calificative/note 

prevăzut de prezentul regulament; 

 b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

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

sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;  

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

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

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau 

nu au calificativele/mediile 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. 150 

Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o 

perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau 

două discipline/ module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a 

elevilor amânaţi se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.  

 

ART. 151 

(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de 

studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la 

cel mult două discipline de studiu. 

 (2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:  

a) elevii care obţin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, 

indiferent de numărul modulelor nepromovate;  
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b) elevii care obţin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului 

şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la 

cel mult două module.  

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

perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei.  

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de 

examene de corigenţă, în ultima săptămână de cursuri a anului şcolar. Media fiecărui modul, 

obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.  

ART. 152 

 (1) Sunt declaraţi repetenţi:  

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ/module 

care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat 

examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 151alin. (4);  

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6;  

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau, după caz, la 

sesiunea specială prevăzută la art. 151 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele/ modulele la care se află în situaţie de corigenţă; 

 d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 

disciplină/un modul;  

 

ART. 153 

 (1) Elevii declaraţi repetenţi se înscriu, la cerere, în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, 

la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă 

prevăzut de lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ. 

 (2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an 

de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.  

(3) În ciclul superior al liceului elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. 

Anul de studiu se poate repeta o singură dată.  

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua oară un 

an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul 

cu frecvenţă redusă.  

ART. 154 

 (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către 

director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.  

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de 

ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

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

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.  
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(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.  

ART. 155 

 (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată materia studiată în 

anul şcolar, conform programei şcolare.  

(2) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată 

în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.  

(3) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 

comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face 

transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare 

clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se 

consemnează în  registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru 

fiecare an de studiu încheiat.  

(4) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii. 

 (5) În cazul elevilor transferaţi în timpul anului școlar, aceştia preiau disciplinele opţionale ale 

clasei în care se transferă. 

 (6) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. 

Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.  

ART. 156 

(1) Frecventarea învățământul obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani. 

Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit 

cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la forma de învăţământ 

cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.  

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi 

care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au 

depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat 

învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A 

doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

ART. 157 

 (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ 

din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 

României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea 

de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către Inspectoratul Școlar 

Bacău, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea 

examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de 

echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită 

şcolarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 

evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi 
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a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de 

diferenţă.  

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca 

audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din 

cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la 

nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un 

psiholog/consilier şcolar. 

 (5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de vârsta şi nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în 

urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. 

 (6) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei 

privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care 

optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură. 

 (7) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii 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). 

 (8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea ISJ Bacău, 

respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris 

în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la 

activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.  

(9) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către ISJ Bacău, 

respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca 

audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia 

prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, 

examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au 

fost parcurşi ori promovaţi. 

 (10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare 

formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează 

elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 

disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au 

fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa 

următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea 

examenelor prevăzute la alin. (9). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-

un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să 

frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie 

sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie 

care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(11) 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 
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studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (9) la 3 sau mai multe 

discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu 

promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru 

clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal, 

respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 

primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma 

reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la 

toate disciplinele.  

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de 

iniţiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, 

înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul 

elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau 

reprezentanţilor legali. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile 

participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind 

recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea 

procedurilor prevăzute la alin. (9) - (11). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de 

protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului "A 

doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, simultan cu 

participarea la cursul de iniţiere în limba română.  

(13) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România.  

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică 

prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul 

preuniversitar din România.  

(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) - (11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 

21 iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul 

educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii 

avizate de către 37 Ministerul Educaţiei, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, 

notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.  

ART. 158 

 (1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care 

urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul 

în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau 

reprezentantului legal. 

 (2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul 

de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura 

referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă 

nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.  

 

ART. 159 

 (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează 

situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului 
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consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7. 

 (2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau 

reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către profesorul diriginte, în cel mult 10 

zile de la încheierea cursurilor. 

 (3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui 

sau reprezentantului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de 

încheiere a situaţiei şcolare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului legal sau al elevului/ 

absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

2.Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

ART. 160 

(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

 a) examen de corigenţă;  

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;  

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată 

de promovarea unor astfel de examene;  

(2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, inclusiv învăţământ profesional precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se 

face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

ART. 161 

Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.  

ART. 162 

 La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la 

alta nu se acordă reexaminare.  

ART. 163 

 (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. 

La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.  

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea 

de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu 

membrii comisiei pentru curriculum. 

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

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de 
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corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru 

fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

 (5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, 

după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.  

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 

elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia 

în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia 

de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi 

înrudite din aceeaşi arie curriculară.  

ART. 164 

 (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 

de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul primirii subiectelor de către 

elev. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură 

variantă, la alegere.  

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care 

susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. 

Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată. 

 (3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă/calificativ la fiecare probă 

susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele 

scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, 

rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, 

fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.  

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale 

acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, 

medierea o face preşedintele comisiei de examen.  

ART. 165 

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen dacă obţine cel puţin 

media 5. 

 (2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 

examenul de corigenţă, cel puţin media 5.  

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de 

un an şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale 

anuale. 

 (4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi media obţinută constituie 

media anuală a elevului la disciplina respectivă.  

ART.166 

(1) Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o 
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dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor 

noului an şcolar.  

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an 

şcolar 

ART. 167 

(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 

amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în 

catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către 

secretarulşef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea 

rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute la art. 166 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 

zile de la afişare.  

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de 

către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

 (3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota 

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul, precum şi media obţinută 

de 40 elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către 

examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

 (4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la 

proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu 

mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 

166 alin. (2). 

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în 

arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

 (6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după 

încheierea sesiunii de examen, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu 

caracter personal şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.  

ART. 168 

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste 

examene. 

 

 

 

CAPITOLUL XIV -TRANSFERUL ELEVILOR 

ART. 169 

(1) Elevii au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de invatamant 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 
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forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale 

regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant la care se face transferul. 

(2) Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ de la care se transferă. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii. 

(3) Elevii se pot transfera de la o clasa la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate 

de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.  

(4) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor 

maxime de elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 

efectivului maxim, conform legislației în vigoare. 

(5)În învăţământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi 

unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta nu se poate efectua decât cu 

avizuloperatorului economic. 

ART. 170 

(1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual, aprobarea 

transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea 

profesionalăeste condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă. 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea 

celordouă planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către 

consiliul deadministraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor comisiei pentru 

curriculum 

ART. 171 

(1)Elevii din invatamantul liceal şi profesional se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu 

respectarea urmatoarelor conditii:  

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, 

în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului 

comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în 

situaţiile excepţionale prevăzute la art. 173 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, 

stabilite de lege 

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X—XII se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se 

solicită transferul; 

c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera 

în timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 

admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, 

pe baza avizului comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a documentelor medicale 

justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 173 alin. (4) în limita efectivelor 

maxime la clasă, stabilite de lege; 

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot 

transfera, de regulă, dacă media lor dinultimul an este cel puțin egală cu media ultimului 

promovat din clasa lacare se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobăde 

către consiliul de administrație; 

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași 

clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în 

limita efectivului de 30 de elevi la clasăşi în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul; 

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot 

transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la 

profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a din învățământul 

profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu 
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respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor 

de diferență; 

g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu 

frecvență, cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul 

vacanțelor școlare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. 

(2) Prevederile alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi tehnic 

dual. 

 

Art. 172 

 

Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional se pot transfera de la o formă de 

învăţământ la alta astfel: 

 a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel 

puţin 7 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi 

potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; transferul se face, de regulă, în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală 

de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care 

se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;  

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;  

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după susţinerea, dacă este cazul, 

a examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în 

învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este 

cazul, a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit 

criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii 

din învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi 

tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea 

prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă. 

 

ART. 173 
(1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie 

internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă 

aunei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel: 

(a) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare 

intensivă,respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine examene de 

diferenţă (dupăcaz) şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în unitatea de învăţământ 

la care se transferă. 

(b) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de învăţământ de către 

o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ. 

(c) Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei nonlingvistice vor 

susţine examen de diferenţă în vacanțele școlare. 

(2)Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.  

(3) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:  

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în vacanțele școlare; în 

aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la învăţământul profesional şi tehnic şi de la/la 

învăţământul dual la învăţământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot 

aproba în mod excepţional în cazurile precizate la alin. (4);  

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.  
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(4) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a 

specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.  

(5) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 

 a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcţia de sănătate publică;  

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;  

d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;  

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

f) în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar.  

 

ART. 174 
(1)Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu 

aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  

(2) În mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională declaraţi "Inapt"/"Necorespunzător" pentru cariera 

militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor 

unităţi de învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei, în 

timpul anului şcolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament, precum şi a reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile de 

învăţământ unde este înmatriculat elevul. 

(3) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de 

învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament. 

(4) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu 

acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi 

funcţionare; 

(5) Elevii din învăţământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în condiţiile 

stabilite de prezentul regulament, precum şi de regulamentul specific de organizare şi funcţionare 

 ART. 175 

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot 

face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de 

masă şi invers.  

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau 

de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului şi de către consilierul şcolar. Decizia de 

reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului 

judeţean de resurse şi asistenţă educaţionalăcu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.  

ART. 176 

 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă 

elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui 

transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei 

şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri 

în calitate de audient. 
 

CAPITOLUL XIV-REPREZENTAREA ELEVILOR 
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ART. 177. 

În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:  

a) consiliul elevilor;  

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

 

ART. 178 

 Moduri de reprezentare 

Modurile de reprezentare a alevilor sunt conforme legislației în vigoare și Statutului elevilor nr. 

4742/ 10. 08. 2016. 

 

CAPITOLUL XV- EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1.Evaluarea unităţilor de învăţământ.Dispoziţii generale 

 

ART. 179 

Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: 

 a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

ART. 180 

(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare 

explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele 

asumate în funcţionarea acestora. 

 (2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, 

prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:  

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare;  

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 

învăţământ.  

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 

excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot 

desfăşura activităţile profesionale curente.  

2. Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

ART. 181 

 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar.  

 

ART. 182 
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 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 

comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 

propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  

ART. 183 

In procesele de autoevaluare si monitorizare interna, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” aplica 

instrumentele Cadrului National de Asigurare a Calitatii in invatamantul profesional si tehnic.  

. ART. 184 

(1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ. 

3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

 

ART. 185 

(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 

periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate 

cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar.  

(3) Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” se supune procesului de evaluare si acreditare, in 

conditiile legii.  

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale.  

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în 

mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor 

percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

pentru această activitate.  

CAPITOLUL XVI -Partenerii educaţionali 

 

1. Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali 

ART. 186 
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 (1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor 

de învăţământ.  

(2) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.  

(3) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - 

şcoală.  

ART. 187 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii 

referitoare numai la situaţia propriului copil. 

ART. 188 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în 

concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/ 

directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

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

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;  

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.  

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau 

reprezentanţilor legali în unităţile de învăţământ.  

ART. 189 

Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, 

conform legislaţiei în vigoare.  

ART. 190 

(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al copilului/ 

elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de 

învăţământ implicat, cu profesorul diriginte. Părintele/Reprezentantul legal al  elevului are 

dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în  care 

discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul 

de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării 

problemei. 

(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.  
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2. Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali 

ART. 191 

(1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului până la finalizarea studiilor.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 

învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.  

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ.  

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscriereaelevului în unitatea de învăţământ, părintele sau 

reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării 

stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.  

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. 

Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul  profesorului 

diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.  

(7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligaţia de a 

solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din 

străinătate. 

(8) Părintele sau reprezentantul legal al  elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l 

susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de 

învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.  

ART. 192 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor şi a personalului 

unităţii de învăţământ. 

ART. 193 

Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor. 

 

3. Adunarea generală a părinţilor 

ART. 194 

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali ai 

elevilor de la grupă/formaţiunea de studiu.  
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(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 

învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării elevilor.  

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu 

situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

ART. 195 

(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către preşedintele 

comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi.  

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în 

prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor din 

grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.  

4. Comitetul de părinţi 

ART. 196 

 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează 

comitetul de părinţi.  

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.  

3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.  

(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În 

prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului diriginte.  

(5) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor 

legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în 

consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.  

ART. 197 

Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile 

se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali;  

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ; 

 c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de 

asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului 

în mediul şcolar  

d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a 

grupei/clasei şi unităţii de învăţământ prin acțiuni de voluntariat;  

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ profesorul diriginte şi se implică activ în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de 

învăţământ, conform hotărârii adunării generale; 
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 f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;  

g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare;  

ART. 198 

Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, 

prin acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi 

organizaţii.  

ART. 199 

(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv 

financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de 

învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.  

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 

cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi sau reprezentanţi legali.  

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului 

din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.  

5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

ART. 200 

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei 

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 

preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are 

patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a 

primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 

unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.  

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui asociaţia de părinţi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi 

interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 

 ART. 201 

 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

 (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor 

legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.  
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(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din 

numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 

voturilor celor  prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă 

pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

 (5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice.  

6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor.  

(7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin 

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

 ART. 202 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;  

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu 

rol educativ din comunitatea locală;  

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

 d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

 e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;  

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale; 

 h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 

elevilor care au nevoie de ocrotire; 

 i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

 j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în 

muncă a absolvenţilor; 

 k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

 l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

 m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

internate şi în cantine;  

n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala 

după şcoală".  
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ART. 203 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, 

donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate 

care vor fi utilizate pentru:  

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară;  

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la 

nivel local, judeţean, regional şi naţional 

6. Contractul educaţional 

ART. 204 

(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul 

înscrieriielevilor în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile 

şi obligaţiile reciproce ale părţilor.  

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este 

particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, 

după consultarea consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ. 

 ART. 205 

(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ.  

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un 

act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.  

ART. 206 

(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau 

reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 

obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.  

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau 

reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ, şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional.  

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se 

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.  
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7. Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi 

parteneri educaţionali 

ART. 207 

Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii 

de învăţământ. 

ART. 208 

Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi 

cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri 

de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.  

ART. 209 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de 

formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, pot 

organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 

educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 

ART. 210 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile 

prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu 

organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, 

recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea 

învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul "Şcoala după 

şcoală".  

ART. 211 

 (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/ 

programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 

învăţământ. 

2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.  

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 

securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

 ART. 212 

(1) Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”,încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu 

operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.  

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la 

asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi 

securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, 

drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. De asemenea Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” poatesă încheie parteneriate şi 

protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”,poate să încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai 
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mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, 

fiecare elev major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului minor din aceste unităţi 

de învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul 

economic şi unitatea de învăţământ. Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii 

specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

ART. 213 

(1) Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, poate încheia protocoale de parteneriat cu organizaţii 

nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

 (2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare.  

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.  

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, 

prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.  

(5) Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula 

activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea 

personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin 

instituţiile respective.  

(6) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.  

 

 

 

 

CAPITOLUL XVII-ACCESUL ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

1.ACCESUL ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ART. 214 

(1) Accesul persoanelor şi a autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ se face numai prin 

locuri speciale destinate acestui scop, pentru a permite organizarea triajului epidemiologic, 

supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală, conform Procedurii operaționale privind 

modalitățile de desfășurare a activităților didactice, propriului circuit de intrare și ieșire a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se 

realizează igienizarea și dezinfecția Colegiului 

(2) Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin personalului unităţii de învăţământ, 

salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură 

intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, 

apă, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele 

contractate. 
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(3) În caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare 

la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, număr de înmatriculare, durata 

staţionării, scopul etc.) şi pentru identificarea conducătorului auto şi delegatului. 

ART. 215 

Accesul cadrelor didactice, a personalului administrativ şi a elevilor aparţinând unităţii de 

învăţământ este permis în baza ecusonului personal, considerat însemn distinctiv pentru toţi 

elevii colelegiului.   

ART. 216 

Accesul părinţilor este permis prin intrarea/intrările principale numai pe baza verificării 

identităţii acestora şi  a ecusonului ce se eliberează la punctul de control (intrare) unde se află şi 

registrul în care se consemnează numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate al 

părinţilor care vin în unitate. 

ART. 217 

Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de 

învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator. 

ART. 218 

Accesul organelor de control se face numai în baza delegaţiei sau ordinului emis de şeful 

instituţiei a căror  angajaţi sunt aceştia. 

ART. 219 

Ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în 

momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare  şi înregistrare a persoanelor de 

către elevul de serviciu/profesorul de serviciu sau de personal specializat şi autorizat de unitatea 

teritorială de poliţiei/jandarmerie, în baza planului de pază propriu al unităţii. 

ART. 220 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Titlul V din Legea 53/2003 – Codul muncii, la nivelul 

Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” se numeşte prin decizie, în urma hotărârii Consiliului 

Profesoral, responsabilul cu protecţia muncii cu scopul de a asigura instruirea şi implicarea 

personalului unităţi de învăţământ la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei 

muncii. 

ART. 221 

Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi”  are obligaţia  de a  asigura salariaţilor condiţii normale de 

muncă şi igienă de natura să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică în toate aspectele legate 

de muncă după cum urmează: 

a) instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară impun fiecărei persoane 

să vegheze atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi şi a elevilor din instituţie; 

b) fumatul în unitatea şcolară şi în incinta şcolii este interzis; 

c) consumarea de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice 

este interzisă; 

d) în prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane, datorită căruia este 

posibil ca acesta să nu mai poată executa  sarcinile de serviciu şi care poate determina  crearea 

unei situaţii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al 

funcţionarului respectiv (consultul va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea 

unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, recomandarea unui tratament dacă este necesar. În 

aşteptarea soluţiei definitive, persoanei în cauză i se va interzice  exercitarea activităţii.); 

e) practicarea unor activităţi cu componentă lubrică sau altele care implică exibarea , în manieră 

obscenă a corpului, este interzisă; 

f) salariaţii şi elevii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materialele de strictă 

necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi 

pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor; 

g) curățenia și igienizarea spațiilor se va face conform Procedurii operaționale privind 

modalitățile de desfășurare a activităților didactice, propriului circuit de intrare și ieșire a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se 
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realizează igienizarea și dezinfecția Colegiului și a Planului de curățenie și dezinfecție, aprobate 

de Consiliul de administrație al școlii. 

h)  o dată pe lună se face curăţenie generală în clase (şters praf, spălat); 

i)  holurile şcolii vor fi spălate între orele 9-10; 12-13; 15-16. 

ART. 222 

Paza şi controlul accesului în unitate se realizează cu personal specializat şi autorizat de unitatea 

teritorială de poliţiei/jandarmerie, în baza planului de pază propriu al unităţii. 

(1) Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de 

învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul aflat permanent la punctul 

de control, datele referitoare la identitatea persoanei şi scopul vizitei. 

(2) Personalul de pază şi cadrele didactice care efectuează serviciul pe şcoală au obligaţia să 

supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi pentru a 

nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor ar putea produce evenimente 

deosebite. 

(3) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct 

răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi 

pentru  asigurarea ordinii şi disciplinei în incinta unităţii de învăţământ. 

ART. 223 

Este interzis accesul în instituţie: 

 a. persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a acelora 

care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. 

b. persoanelor însoţite  de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive 

– pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau 

instigator precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Este interzisă totodată comercializarea 

acestor produse în incinta sau imediata apropiere a unităţi de învăţământ. 

ART. 224 

Conducerea unităţii, cadrele didactice au obligaţia de a întocmi şi transmite la punctul de control 

tabelele nominale cu persoanele invitate să participe la diferite manifestări (şedinţe cu părinţii, 

activităţi culturale, educative, sportive). Persoanelor invitate li se va permite accesul numai după 

efectuarea verificării identităţii. 

ART. 225 

După încheierea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia de către 

personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza 

contra incendiilor şi siguranţei imobilului. 

ART. 226 

Obligaţiile conducerii unităţii cu privire la securitate: 

-întocmeşte cu sprijinul de specialitate al organelor  de poliţie, planul de pază al unităţii prin care 

se vor stabili regulile privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul unităţii  de învăţământ;  

-organul teritorial de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă la începutul fiecărui an şcolar; 

-stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, 

după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi disciplinei pe timpul desfăşurării 

programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea 

oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta unităţii; 

-informează organele de poliţiei şi jandarmerie despre producerea sau iminenţa producerii unor 

evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre  prezenţa nejustificată a unor 

persoane în şcoală sau imediata apropiere a acesteia, în vederea dispuneri măsurilor necesare 

restabilirii ordinii şi identificării persoanelor sau grupurilor de persoane care tulbură procesul de 

învăţământ, agresează personalul salariat sau elevii, produc distrugeri de bunuri şi aduc atingere 

climatului de normalitate şi siguranţă civică. 

-organizează instruirea elevilor, personalului salariat şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea 

prevederilor regulamentului propriu de ordine interioară; 

-asigură, împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi, analiza cu privire la starea disciplinară şi 

măsurile educative sau administrative necesare; 
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-aduce la cunoştinţa unităţii de poliţie teritorială deplasările în grup ale elevilor, organizate în 

alte oraşe sau zone turistice, precum şi activităţile cultural-sportive din sector la care participă un 

număr mare de elevi; 

-asigură condiţii pentru ca periodic, cadre ale poliţiei să desfăşoare activităţi pentru pregătirea 

antiinfracţională a elevilor. 

 

 

2.PROTECŢIA  MUNCII 

 

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, PRECUM 

ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

ART. 227 

 (1). În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind protecţia, 

igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se desfăşoară 

activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor persoanelor încadrate 

în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic; instructajul specific ,la locul de 

muncă, va fi făcut de şefii de compartimente.  

(2). Instructajul se va efectua şi pentru personalul nou angajat, transferat/ detaşat în instituţie, 

pentru elevii care efectuează practica profesională în cadrul instituţiei, precum şi pentru 

personalul delegat în interesul serviciului. 

(3) Fiecare persoană este  obligată să utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru 

conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri. Este interzisă intervenţia din 

proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecţie. Dacă întreţinerea acestuia este 

încredinţată unui specialist, este obligatorie  apelarea  la serviciile acestuia. Executarea sarcinilor 

de serviciu implică şi întreţinerea şi curăţarea echipamentului tehnic şi de lucru. 

(4) Sunt considerate echipamente tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehicule, 

aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului sau elevilor în vedere executării 

atribuţiilor. 

ART. 228 

 (1) Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, se vor 

anunţa imediat conducerii instituţiei. Aceeaşi regulă  se va respecta şi în cazul accidentelor 

survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers. 

(2) Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv se va 

comunica de îndată de către conducerea instituţiei Inspectoratului Teritorial de Muncă şi 

organelor de urmărire penală competente, potrivit legii. 

ART. 229 

În caz de pericol (cutremur, incendii etc.), evacuarea personalului se efectuează conform planului 

de evacuare stabilit în baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de apărare civilă. 

ART. 230 

În stare de urgenţă sau de necesitate, mai ales în cazul  posibilităţii existenţei în dulapuri a unor 

produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, 

conducerea instituţiei poate, după ce a informat salariaţii respectivi, să dispună deschiderea  

încăperilor, dulapurilor etc. Deschiderea se va face numai în prezenţa celor interesaţi. În cazul 

absenţei salariatului sau refuzului de a participa la acţiune, aceasta se va face în prezenţa unui 

terţ angajat al instituţiei şi a unui reprezentant al salariaţilor 

ART. 231 

 (1)Conducerea unităţii are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de 

medicina muncii. 

(2)  Conducerea unităţii are obligaţia de a pune în aplicare  toate recomandările medicului de 

medicina muncii care privesc îmbunătăţirea  condiţiile de muncă. 
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CAPITOLUL XVIII- Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

 

ART. 232 

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naţionale.  

ART. 233 

(1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 (2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea 

telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în 

timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul 

educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului 

didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din 

sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

 ART 234 

(1) În Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este 

interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.  

(2) În Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”sunt interzise măsurile care pot limita accesul la 

educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, 

interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de 

învăţământ sau altele asemenea.  

ART. 235 

 (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor 

legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare şi funcţionare.  

(2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se 

respectă şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.  
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ART. 236 

 Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  

ANEXA-Contractul educaţional 
                                                                 

                                                               MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 

 
 

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, ONEŞTI 
 

Bd. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137 

E-mail: gsamonesti@yahoo.com 

Tel: 0234/314477, 0234/313001 

Fax: 0234314477 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 
 

Având în vedere prevederile LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin  

OMEC nr.5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, 

republicata, Statutul elevului aprobat prin OM nr. 5447/2020 și Regulamentul de organizare și 

funcționare al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești se încheie prezentul contract educațional: 

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părţile semnatare : 

  1. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cu sediul în Oneşti, B-dul Republicii, nr. 45, 

reprezentat prin director:prof. ........................ și director adjunct prof.............................. 

  2. Beneficiarul indirect, d-na/d-l ………………………………………………………, părintele / 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 

  3.Beneficiarul.direct, ………….........................................................................., elev. 

II. Scopul contractului: Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în 

ROFUIP şi în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești.  

IV. Părțile au următoarele obligații :  

 1. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;  

b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție 

a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;  

c) să ia masuri pentru menținerea disciplinei in școala in limitele prevederilor legale in vigoare;  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL    ŞŞCCOOLLAARR    AALL    JJUUDDEEŢŢUULLUUII    BBAACCĂĂUU 
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d) să asigure ținuta morală demnă a personalului, in concordanță cu valorile educaționale pe care le 

transmite elevilor;  

e) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistenta sociala/educațională specializata, direcția 

generala de asistenta sociala si protecția copilului in legătura cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizica si psihica a elevului/copilului;  

f) să asigure manifestarea respectului și considerației față de elevii și părinții/reprezentanții legali ai 

acestora;  

g) să nu desfășoare acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viața intima, privata si 

familiala a acestuia;  

h sa interzică aplicarea de pedepse corporale  precum si orice fel de agresiune verbală sau fizică asupra 

elevilor;  

i) să interzică condiționarea evaluării elevilor sau a calității prestației didactice la clasa, de obținerea 

oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora;  

j) să interzică activitățile discriminatorii care încalcă normele de moralitate sau care pot pune in pericol 

sănătatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, 

didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitățile de natura politica si prozelitismul religios.  

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are următoarele obligații:  

a) de a asigura frecventa școlara a elevului in învățământul obligatoriu si de a lua masuri pentru 

școlarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor;  

b) de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de 

școală;;  

c) cel puțin o data pe luna de a lua legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția 

copilului/elevului;  

d) de a  răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;  

e) de a  respecta prevederile LEN nr. 1 /2011, ROFUIP și ROI;  

h) de a nu agresa fizic, psihic, verbal elevii și personalul școlii.  

3. Beneficiarul direct, elevul are următoarele obligații:  

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare (carnet de elev și ecuson); 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 



76 
 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile 

de învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare 

la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești; 

p) de a nu deține/consuma/comercializa, in perimetrul unității de învățământ si in afara acestuia, 

droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de 

stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, 

mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului 

din unitate. 

s) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la 

independența, suveranitatea si integritatea naționala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;  

ș) de a nu introduce si/sau face uz in perimetrul școlii orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice 

cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului 

școlii;  

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

u) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si 

fata de personalul școlii sau de a leza in orice mod imaginea publica a acestora;  

v) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenta in unitate si in afara ei;  

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

de serviciu sau profesorului diriginte.  

V.  Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata școlarizării elevului in Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi”.  

VI. Alte clauze:  

a) Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor 

clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ. 
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b) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la 

o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar. 

c) Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor 

săvârşite de acesta, în discuţia Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei, a Consiliului 

profesoral și a Consiliului de Administrație (după caz), urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare 

prevăzute în ROFUIP și ROI. 

d) Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

1) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou 

contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

2) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

3) alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat azi, ...................................... ..............    
Colegiul Tehnic,, Gheorghe Asachi”                    
 
 Director,                                                    Director adjunct,                         Diriginte, 
Prof........................       prof...................         prof................................ 
 
Beneficiar indirect,              Am luat la cunoștință,  Beneficiar direct, 
Părinte,       Elev, 
 
 


