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Prezentul regulament intern cuprinde norme şi reguli specifice activităţii care se desfăşoară
în cadrul Liceului Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură “Carol I” Sibiu și este elaborat în
conformitate cu:
Legea educaţiei naţionale, nr 1/ 2011;
Ordinul MEN nr. 5079 / 31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, modificat şi actualizat prin OMEN nr. 3027/2018;
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice
nr. 4742/ 10.08.2016;
Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției
de diriginte;
Ordinul nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor
în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România;
Ordinul nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării
disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar;
Ordinul MECTS privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
768/1.XI.2011 şi ORDINUL pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5576/2011;
Prezentul Regulament intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii
prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi este aprobat 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. (Cf. Titlul I, Capitolul
1, Art. 9 din ROFUIP 2016).

2

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
aprobat prin OMENCS nr. 5079, din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
720 / 19.09. 2016, modificat şi actualizat prin OMEN nr. 3027/2018 şi a Statutului Elevului, aprobat
prin OM nr. 4742 / 10.08.2016.
Acest regulament se aplică în incinta Liceului Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură “Carol
I” Sibiu şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutori), personal
didactic auxiliar, personal nedidactic.
Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură “Carol I” Sibiu oferă
cadru organizatoric, potrivit Legii Educaţiei Naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent
de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, etc.
În cadrul Liceului Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură “Carol I” Sibiu sunt interzise
crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi
propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele
generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.
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Regulamentul de Organizare și Funcționare se prelucrează elevilor, părinţilor şi întregului
personal al unităţii cu proces-verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de
Consiliul de Administrație.
Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor documentelor
care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.

➢

Potrivit art. 2 (1-9) din R.O.F.U.I.P. prezentul regulament cuprinde prevederi
specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii din unitatea noastră de învăţământ, fapt
pentru care se întocmeşte de către angajator (art. 257 din Codul Muncii), urmând a fi dezbătut
în Consiliul Profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.

➢

Procesul de învăţământ la Liceul Tehnologic „Carol I” se desfăşoară în limba
română, însumând următoarele forme de învăţământ: liceu zi, liceu seral, școală profesională,
școală profesională învăţământ special, nivel de şcolarizare postliceal.

➢

Întreg procesul de învăţământ se desfăşoară în formele de zi şi seral, în conformitate
cu schema orară, prin care se realizează integral planurile de învăţământ (art.11, din
R.0.F.U.I.P. şi potrivit Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.

➢

Atribuţiile personalului şcolii sunt consemnate în fişa individuală a postului (art. 22
(3) din R.OF.U.I.P.). Pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, respectiv şefii
acestor compartimente fişa postului se întocmeşte de către directorul unităţii. De întocmirea
acesteia pentru restul personalului din subordine răspund şefii de compartimente.

➢

Activitatea întregului personal este monitorizată şi evaluată anual prin intermediul
unei fişei de evaluare, calificativul anual fiind acordat în cadrul Consiliului de Administraţie al
unității, fiind adus la cunoștința personalului (art. 44-45 din R.OF.U.I.P.).

➢

Personalul şcolii acţionează în conformitate cu drepturile şi îndatoririle specifice,
urmărindu-se crearea unor relaţii armonioase de muncă şi mai ales sporirea prestigiului
instituţiei de învăţământ conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.
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➢

În unitatea noastră de învățământ pentru personalul de sex feminin angajat al școlii și,
dacă este cazul, pentru elevele de la învățământul seral sunt respectate prevederile Ordonanței
de Urgență a Guvernului României cu nr. 96 din data de 14 octombrie 2003 privind protecția
maternității la locul de muncă (art. 1-31), și prin extrapolare al elevelor la locul de studiu.

➢

Potrivit articolului 258 lit. „d” din (Codul Muncii Legea 53/2003 ) cererile și
reclamațiile individuale ale salariaților se realizează în scris, se înregistrează la secretariatul
unității pentru a putea ajunge la conducerea unității. Dacă angajatul consideră că este necesar
poate cere sprijinul șefului ierarhic sau șefului de catedă, respectiv de arie curriculară. După
primirea cererii sau a reclamației conducerea școlii va soluționa, după caz, respectiva plângere,
respectând legislația în vigoare.

➢ A. În conformitate cu legislaţia în vigoare pe linie de SSM, reprezentanţii lucrătorilor în
comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi dintre reprezentanţii lucrătorilor
cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii, după cum urmeaz:
1. De la 50 la 100 de lucrători – 2 reprezentanţi
2. De la 101 la 500 de lucrători – 3 reprezentanţi
3. De la 501 la 1000 de lucrători – 4 reprezentanţi
4. De la 1001 la 2000 de lucrători – 5 reprezentanţi
5. De la 2001 la 3000 de lucrători – 6 reprezentanţi
6. De la 3001 la 4000 de lucrători – 7 reprezentanţi
7. De la 4001 la 5000 de lucrători – 8 reprezentanţi
B. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătaate în muncă vor fi aleşi pe o
perioadă de 2 ani.
C. În cazul în care 1 sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în
muncă, aceştea vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezntanţi aleşi, criteriile de selecţionare fiind
potrivit gradului de pregătire şi al competenţei.
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➢

Înainte de intrarea sa în vigoare angajatorul va aduce la cunoștința angajaților (potrivit
art. 259 din Codul Muncii) prevederile prezentului Regulament de Ordine Internă, care după
prelucrare vor semna de luare la cunoștință, angajându-se astfel în respectarea lui.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
➢ Spaţiul şcolar cuprinde săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere şcoală, bibliotecă, sală de
sport, sală de forţă, terenuri de jocuri sportive (teren de fotbal, teren de handbal), cabinet
medical. Spaţiul a fost, este şi va fi utilizat corespunzător cerinţelor de pregătire profesională.
➢ Activitatea cu elevii se desfăşoară pe clase, în deplină conformitate cu structura anului şcolar în
curs. Clasele sunt constituite după criteriile şi metodologia aprobată de M. E. N.C.S. şi I.S. J.
(art. 14-16 din R.O.F.U.I.P).
➢ În şcoală activitatea este organizată pe compartimente de activitate şi acţiune, după următoarea
schemă:
- compartimentul de comandă alcătuit din: Consiliul Profesoral, Consiliul de
Administraţie, directorul, care exercită funcţiile de conducere, informare, analiză şi
decizie.
- compartimentul comisiilor metodice şi colectivelor pe specialitate stabilite la
începutul anului şcolar
- compartimentul activităţilor didactice auxiliare (laborant, bibliotecar,
informatician)
- compartimentul secretariat
- compartimentul financiar – contabil
- compartimentul administrativ
➢ De asemenea, în şcoală funcţionează comisii şi subcomisii pe probleme, stabilite la începutul
anului şcolar, dezbătute în Consiliul Profesoral şi aprobate de către Consiliul de Administraţie.
➢ Fiecare compartiment îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan de muncă anual, respectiv
semestrial, cu responsabilităţi şi termene precise.
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➢ Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice şi elevilor este obligatoriu (art. 31 (6), 140 (1,2,3) din
R.O.F.U.I.P.) şi se desfăşoară conform unui program întocmit la început de an şcolar de către
directorul şi comisia desemnată în acest sens, cu respectarea tuturor atribuţiunilor şi sarcinilor
stabilite în conformitate cu cerinţele unei bune desfăşurării a procesului de învăţământ, cu
accent deosebit pe respectarea ordinii şi disciplinei.
➢

Paza şcolii este asigurată prin două puncte de către personalul angajat în acest scop.
Programul de lucru este stabilit de către serviciul administrativ şi trebuie respectat ca atare.
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu atrage după sine luarea unor măsuri punitive, consemnate
de către comisia de disciplină.

➢

Activitatea instructiv – educativă, desfăşurată conform orarului întocmit la început
de an este consemnată în condica de prezenţă care se semnează la începutul programului sau cel
mai târziu la începutul fiecărei ore de curs. Managerul instituţei, sau persoanele delegate prin
decizie, verifică menţionarea în condică a orelor desfăşurate (art. 22 (4) (w) din R.O.F.U.I.P.),
consemnând în scris orele care nu sunt efectuate, comunicând acest aspect departamentului
secretariat și contabilitate, precum și comisiei de disciplină. Personalul administrativ şi auxiliar
semnează condica de prezenţă zilnic la începutul şi sfârşitul programului.

➢

Neprezentarea la program din anumite motive va fi adusă la cunoştinţa conducerii în
timp util, prin secretariatul şcolii. Suplinirea va fi asigurată de membrii catedrei, prin grija
responsabilului de comisie metodică, şi/sau responsabililor de compartimente, cu înştiinţarea
direcţiunii.

➢ Personalul şcolii, atât angajaţii cât şi elevii

vor oferi persoanelor străine informaţii în

concordanţă cu competenţa profesională, evitând informaţiile strict confidenţiale sau care să
deterioreze imaginea şcolii. În caz contrar vor suporta consecinţele impuse de legile în vigoare.
➢

Documentele şcolare, documentele financiar–contabile, cele de dosar personal sunt
redactate numai în limba română CONFORM Legii Educației Naționale nr. 1/2011 si vor fi
prezentate numai persoanelor în drept, cu acordul conducerii unităţii.
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➢ Accesul elevilor se va face pe bază de ecuson și/sau carnetul de elev, doar pe poarta principală,
amplasată pe strada Metalurgiştilor, iar a restului de personal pe bază de ecuson şi/sau buletin
sau carte de identitate. Persoanele străine care doresc să pătrundă în unitate, vor fi înregistrate
într-un registru special de către elevul de serviciu sau paznicul de la intrările în incinta unităţii
pe baza unui document de identificare. Ulterior acestea vor fi îndrumate la serviciu la
secretariat, direcţiune sau alte servicii numai în timpul programului cu publicul.
➢ Este interzis cu desăvârşire traversarea incintei unităţii de către persoanele străine de unitate.
Personalul școlii (portari, elevii de serviciu) vor fi sancționați disciplinar în cazul nerespectării
acestei prevederi.
➢

Aducerea în incinta unităţii de către elevii şcolii sau studenţii care locuiesc de drept
în cămin, a persoanelor străine este interzis şi constituie gravă abatere disciplinară,
sancţionabilă disciplinar sau chiar penal.

➢

Sunt permise întâlnirile părinţilor elevilor şcolii cu profesorul diriginte, cu cadrele
didactice care predau la clasă sau cu conducerea unităţii în condiţiile menţionate anterior.

➢

Accesul elevilor în şcoală şi circulaţia acestora în spațiul aferent școlii și în afara lui
pe perioada desfășurării procesului instructiv-educativ și cel de instruire practică este
reglementată în şi prin regulamentul elevilor.

➢

Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale sunt evidenţiate în organigrama
şcolii, adaptată anual, în funcție de eventualele modificări, care prezintă, în mod succint
modalitate de conducere a instituţiei conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.

CAPITOLUL III
SERVICIUL ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ ŞI ÎN CLASĂ
Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea liceului şi se desfăşoară zilnic în doua
00

00

schimburi, între orele 7 -20 .
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Profesorii responsabili întocmesc săptămânal graficul cu profesorii şi maiştrii instructori de
serviciu (ţinându-se seama de orarul şcolii, pentru a fi de serviciu în zilele în care profesorul are ore
puţine sau nu are deloc).
Graficele vor fi afişate în timp util; obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală o au toate cadrele
didactice ale şcolii.
Se definesc următoarele categorii de servicii pe şcoală:
1. Profesorul de serviciu în unitatea şcolară (corp A şi B) – corpul A (dimineaţa şi dupăamiaza)
şi corpul B (dimineaţa şi după-amiaza).
2. Elev de serviciu pe clasă.
1. Profesorul de serviciu în unitatea şcolară
00

00

Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic în două schimburi între orele 7 -13

00

00

şi 13 -20 , câte un

cadru didactic pe fiecare palier, corp A si B. Profesorul de serviciu supraveghează activitatea în şcoală
fiind sprijinit în actiunile sale de şefii de compartimente. Graficul profesorilor de serviciu va fi întocmit
pe o perioadă de o săptămână.
Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
a) Se prezintă cu 15 minute înainte de începerea cursurilor şi va purta obligatoriu ecuson cu
însemnul „Profesor de serviciu”.
b) Efectuează, la intrarea în serviciu trecerea în revistă a palierului unităţii şcolare unde este
repartizat, pentru a constata starea de igienă, de ordine precum şi integritatea bunurilor
şcolii; ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând la nevoie
sprijinul conducerii şcolii.
c) Asistă la deschiderea rastelului cataloagelor, preia cheia rastelului şi verifică integritatea
acestora (dimineaţa), iar la schimbul II verifică integritatea şi numărul acestora.
d) Coordonează activitatea personalului de serviciu pe liceu (verifică prezenţa acestora, le
aminteşte atribuţiile şi controlează modul cum le îndeplinesc).
e) Urmăreşte respectarea de către personalul didactic a programului prevăzut în orarul
şcolii.
f) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul personalului de serviciu pe şcoală de
problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvârşite
de aceştia sau de alte nereguli apărute în şcoală şi încearcă rezolvarea lor operativă.
g) Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a
drogurilor, comportamentul indecent în şcoală şi în spaţiul din jurul şcolii.
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h) Sesizează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţia mediului; ia măsuri
operative în caz de necesitate.
i) Consemnează toate constatările în registrul de procese verbale şi propune măsuri de înlăturare a
unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare.
j) Informează conducerea şcolii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului.
k) Profesorii de servicii din corpul A şi B sunt obligaţi să supravegheze activitatea elevilor
din timpul pauzelor.
Nerespectarea acestor obligaţii atrage sancţionarea prin reducerea calificativului anual iar în
cazul repetării abaterilor, sancţiuni conform Codului Muncii.
2. Personalul de serviciu din unitatea şcolară
Personalul de serviciu din şcoală vor purta obligatoriu ecuson cu însemnul „Personal de serviciu” +
ecuson „VIZITATOR”.
Atribuţiile personalului de serviciu pe şcoală sunt următoarele:
a) Se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea serviciului.
b)Va respecta cu stricteţe programul.
c) Este subordonat profesorului de serviciu pe şcoală şi va ţine permanent legătura cu acesta
pentru orice problemă.
d) Nu va permite intrarea în şcoală a persoanelor străine decât cu acordul conducerii sau a
profesorului de serviciu, după legitimarea prealabilă a acestora şi consemnarea datelor în
registrul elevului de serviciu.
e)

Supraveghează starea de curăţenie şi ordine în sectorul care i-a fost repartizat; atrage atenţia

elevilor care nu păstrează curăţenia, aleargă pe scări şi pe culoare, sau comit alte fapte
nepermise de regulamentul şcolar sau cel intern.
f) Anunţă profesorul de serviciu despre orice nereguli constatate.
g) Invită elevii să intre în sălile de clasă şi să nu staţioneze pe culoare după ce a sunat de intrare. h)
Supraveghează respectarea normelor de PSI şi informează profesorul de serviciu despre orice
neregulă constatată.
i) În caz de urgenţă apelează la ajutorul oricărui angajat al unităţii şcolare, colegilor etc.
Încălcarea prevederilor se va sancţiona cu scăderea notei la purtare cu un punct.
3.Elevii de serviciu pe clasă
Zilnic, 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul
diriginte, grafic ce va fi afişat la loc vizibil în sala de clasă.
Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt următoarele:
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a) Urmăreşte prezența elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la începutul
fiecărei ore, lista elevilor absenţi.
b) Asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţine curăţenia tablei.
c) Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi
alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi.
d) Aeriseşte clasa în timpul pauzelor.
e) Controlează împreună cu şeful clasei, dacă în timpul folosirii clasei de către alţi elevi, la orele de
limbi moderne şi la cele de educaţie fizică şi sport, s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi
sesizează imediat dirigintelui, administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate.
f) Se prezintă în ziua serviciului cu 15 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei şi a face
eventualele retuşuri; rămâne la sfârşitul cursurilor până la plecarea ultimului coleg de clasă şi
verifică starea clasei.
g) Are obligaţia de a verifica la începutul şi sfârşitul serviciului integritatea bunurilor şi să informeze
dirigintele sau profesorul de serviciu în maxim ½ oră despre constatarea eventualelor stricăciuni.
h) În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru daune revine întregii clase.
În cazul desfăşurării orelor în altă sală de clasă, elevii de serviciu pe clasă vor încuia uşa.
Dirigintele şi direcţiunea şcolii nu vor răspunde de furtul unor bunuri datorate nerespectării
acestor prevederi – sancţiune: repetarea serviciului o săptămână.

CAPITOLUL IV
ELEVII
➢ Prezentele prevederi, care sunt în concordanţă cu art. 137-142 din R.O.F.U.I.P, cu Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 sunt obligatorii pentru toţii elevii din instituţia noastră, fără nici
un fel de discriminare.
➢ Dreptul la învăţământ în unităţile şcolare este deschis tuturor elevilor conform Legii Educatiei
Nationale nr. 1/2011, un rol aparte avându-l însă şi activităţile extraşcolare.
a. În timpul orelor este interzisă cu desăvârşire utilizarea telefoanelor mobile, reportofoanelor şi a
camerelor de filmat. Posesorii acestor aparate au obligaţia ca la începutul fiecărei ore să le închidă şi să
aşeze în spaţiul special amenajat în acest sens. Neconformarea celor menţionate duce la sancţiuni
disciplinare. Astfel aparatul va fi înmânat pe baza unui proces de predare primire la administratorul
unităţii, urmând a fi restituit numai după prezentarea părintelui elevului la şcoală, şi după o discuţie cu
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dirigintele clasei, iar dacă este cazul cu conducerea unităţii. De asemenea este interzisă filmarea sau
înregistrarea de orice fel, în incinta instituţiei, fără avizul conducerii şcolii, atât în timpul programului
şcolar cât şi în afara acestuia.
b. Fiecare elev trebuie să fie prezent în sala de curs după terminarea pauzei. Cei care din diferite
motive fac abstracţie de la acest lucru vor fi trecuţi absenţi la efectuarea prezenţei de către cadrul
didactic.
c. Disciplina în timpul orelor este obligatorie. În caz contrar cadrul didactic poate lua măsuri
restrictive, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
d. Elevii sunt obligaţi să îşi păstreze locurile în bănci indiferent de materia studiată, pentru o mai
bună gestionare a „oglindei clasei”.
e. Sesizările cadrelor didactice privind actele de indisciplină ale elevilor se vor discuta la prima oră
de dirigenţie, unde se vor lua şi primele măsuri disciplinare, sau altele, după caz. În funcţie de
gravitatea problemei cazul respectiv se discută în comisia de disciplină, care funcţionează la nivelul
instituţiei şcolare.
f. În interiorul sălilor de studiu, atelierelor, laboratoarelor, etc. curăţenia este asigurată de către
personalul unităţii angajat în acest sens şi menţinerea curăţeniei este asigurată de către toţi elevii,
fiecare în perimetrul băncii sale şi toţi în întreaga clasă. Elevul de serviciu pe clasă în ziua în curs avînd
obligaţia de a prezenta lista cu absenţii de la ora respectivă şi de a asigura o bună desfăşurare a orelor
(ştergerea tablei, aerisirea clasei, aducerea de cretă în cantitate suficientă, semnalarea diverselor acte de
indisciplină sau altele, profesorului de serviciu, dirigintelui clasei sau conducerii unităţii după caz).
g. Eventualele pagube provocate de către elevi în sala de curs, în ateliere, în laboratoare, în sala de
sport, pe holuri sau în incinta unităţii, vor fi suportate de către aceştia, fie personal sau dacă este cazul
colectiv.
h. Se interzice cu desăvîrşire introducerea şi/sau consumul de băuturi alcoolice sau alte substanţe
halucinogene, petarde, pocnitori sau alte materiale explozibile sau inflamabile.
i. Fumatul în incinta unităţii este interzis, cei care vor fi prinşi vor suporta pe lângă sancţiunile
prevăzute de regulamentele şcolare în vigoare.
Comportamentul necivilizat faţă de colegi, personalul angajat al unităţii şi faţă de profesori
atrage după sine sancţiunile prevăzute de lege de regulamentele care privesc învăţământul
preuniversitar.
j.

Se interzice cu desăvârşire părăsirea incintei şcolii în timpul programului, în caz contrar
se vor lua măsurile disciplinare decise de comisia de disciplină.
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k. Este interzisă ţinuta vestimentară necorespunzătoare şi provocatoare în timpul şcolii atât
în incinta unităţii cât şi în afara acesteia. Comisia de disciplină va hotărâ eventualele
sacţiuni disciplinare.
l.

Elevii prinşi în timpul programului, prin diferite localuri, atât de profesori din echipele de
control, cât şi de organele de poliţie, jandarmerie, gardieni publici sau alte organe
abilitate, vor fi sancţionaţi disciplinar, mergând până la exmatriculare.

m. De asemenea, este interzisă traversarea holului central de către elevi. Excepţie de la regulă
se aplică doar elevilor care solicită ajutorul secretariatului sau al conducerii unităţii pentru
rezolvarea diferitelor probleme de ordin personal sau colectiv.
n. Elevilor le este interzisă folosirea mijloacelor de transport (autoturisme, ATV-uri,
motociclete şi biciclete) în curtea aferentă instituţiei noastre. Cei care posedă astfel de
mijloace de deplasare le vor parca în spaţiile special amenajate în acest sens.
La prevederile menţionate, mai consemnăm următoarele drepturi şi îndatoriri ale elevilor,
aplicabile acelora care se încadrează categorie de elev:
a. La nivelul instituţiei noastre funcţionează Consiliul elevilor, ales dintre reprezentanţii şefilor de
clasă (art. 164-176 din R.O.F.U.I.P). Regulamentul de organizare şi funcţionare a respectivului
consiliu este anexat prezentului document de ordine internă.
b. Elevii cu rezultate excepţionale la diferite concursuri şcolare vor fi recompensaţi potrivit
legislaţiei în vigoare (art. 143-146 din R.O.F.U.I.P, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, la
nivelul unităţii de învăţământ şi eventual la nivel local.
c. Transferul elevilor de la o unitate la alta, de la un profil la altul şi de la o formă de învăţământ la
alta este permis doar cu respectarea normelor legale în vigoare (art. 219-230 din R.O.F.U.I.P).
OBLIGATIILE ELEVILOR
Elevii au datoria de a frecventa cursurile şi de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de aşi însuşi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului
didactic sunt consideraţi absenţi la ora respectivă. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere
permisiunea profesorului să asiste la oră. Părăsirea spaţiilor de învăţământ în timpul orelor se face
numai cu aprobarea cadrului didactic.
Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea şcolară, cât şi în
afara ei.
Elevii trebuie, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă ale acestora, să
cunoască şi să respecte:
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ROFUIP, Statutul elevului şi prezentul ROI;
regulile de circulaţie;
normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
normele de protecţie civilă;
normele de protecţie a mediului.
Elevii trebuie să fie punctuali la ore; să aştepte în linişte profesorul în sala de clasă după ce a sunat
de intrare.
Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza manualele şi
materialele recomandate de profesorii de specialitate şi de a îndeplini toate sarcinile propuse de aceştia,
referitoare la procesul instructiv-educativ.
Elevii au obligaţia să prezinte carnetul de elev profesorilor, pentru consemnarea notelor, precum şi
părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
Se recomandă elevilor:
(1) să nu aducă la şcoală obiecte de valoare sau sume mari de bani. Şcoala nu este responsabilă de
piederile suferite în incinta liceului;
(2) să aibă o ţinută vestimentară adecvată vârstei şi mediului de studiu în care se află – fără machiaj
şi podoabe excesive, fuste şi bluze decente la fete, fără piercing în nas, buze,
sprâncene sau alte locuri vizibile, fără şlapi şi pantaloni scurţi la băieţi pe timpul verii, fără
tunsori excentrice;
(3) în timpul orelor de curs să păstreze liniştea şi ordinea, răspunzând doar la solicitarea
profesorului sau intervenind doar dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectuoşi în
adresare, atât faţă de profesori, cât şi faţă de ceilalţi elevi.
Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare
bună la sfârșitul anului școlar.
Elevii au obligaţia de a face de serviciu pe clasă şi pe şcoală.
Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care
cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
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c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe
etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale
care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de
urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor
majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor;
n) să comercializeze şi să falsifice adeverinţele medicale;
o) să fure/ să fie complici la furt, să iniţieze şi/ sau să participe la acţiuni prin care să păgubească
colegii şi personalul unităţii de învăţământ;
p) conversaţia pe la ferestre, cu persoanele din stradă, precum și aruncarea de obiecte de la ferestre;
r) să părăsească unitatea şcolară în timpul orelor de curs și a pauzelor, cu excepţia situaţiilor speciale
(de sănătate sau familie) însoţit de avizul profesorului de serviciu/dirigintelui şi după consultarea
familiei;
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s)

frecventarea barurilor şi a cafenelelor în timpul programului de cursuri (în timpul orelor şi al

pauzelor).
Este interzisă staţionarea în faţa liceului şi în scările blocurilor din împrejurimi în timpul orelor

t)

de curs şi a pauzelor.
Elevii vor continua să manifeste un comportament civilizat şi în afara şcolii.
Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţa celor în drept, respectându-se ierarhia
(diriginte, director), în termeni civilizaţi şi numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situaţiile
în care reclamanţii îşi fac singuri dreptate.
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a
activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
b) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol
siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
c) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au
acces;
d) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
e) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi
personalul unităţii de învăţământ;
f) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un
comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a
respecta regulile de circulaţie;
g) 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.

RECOMPENSAREA ELEVILOR
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi
următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea
faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
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c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de
agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;
Performanţa

elevilor

la

concursuri,

olimpiadele

pe

discipline,

la

olimpiadele

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele
sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau
medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a
consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.
Diplomele sau medaliile se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care
merită să fie apreciate.
Elevii din învăţământul liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru
următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare
al unităţii de învăţământ.
Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale
copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele
asemenea.
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Acordarea premiilor se face cu ajutorul sponsorilor.

SANCTIONAREA ELEVILOR
Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care
săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi
sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
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.
Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei
profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
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.
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă
în orice context.
Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Sancţiuni
Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia,
care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau
de către directorul unităţii de învăţământ.
Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu
menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
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Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către
profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
Documentul

conţinând

mustrarea

scrisă

va

fi

înmânat

elevului

sau

părintelui/

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este
posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învăţământul primar.
Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii
de învăţământ.
Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează
într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta
se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care
acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu;
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b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;
Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a
aplicat sancţiunea.
Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru
din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o
disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
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.
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.
Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către
elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie
al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(1) 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.
(2) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.
SANCȚIUNI CONCRETE:
Sancţiunile pentru elevi sunt cele prevăzute de Statutul elevului, aprobat conform Ordinului
MENCS, adaptate şi completate cu situaţii specifice Liceului Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură
"Carol I" Sibiu.
Sancţiuni:
În raport cu abaterea săvârşită, vor fi aplicate următoarele sancţiuni:
(1) Pentru distrugerea documentelor şcolare, precum cataloage, foi matricole etc;
Sancţiuni:
- mustrare scrisă și nota 4 la purtare pentru elevii claselor IX - X;
- exmatriculare pentru elevii claselor XI - XII.
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(2) Pentru deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ
Sancţiuni:
- la prima abatere : observație individuală și remedierea sau achitarea contravalorii
bunurilor distruse;
- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea
notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei/ mustrare scrisă;
(3) Pentru organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea
activităţii de învăţământ, sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor şi pentru blocarea cu
rea intenţie a căilor de acces în spaţiile de învăţământ;
Sancţiuni:
- mustrare scrisă/ observație individuală;
- notă scăzută la purtare/ mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare.
(4) Pentru deţinerea sau consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acesteia, de
droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi pentru participarea la jocuri de
noroc;
Sancţiuni:
• pentru fumat:
- prima abatere: observație individuală;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare.
• pentru deţinere sau consum de alcool:
- pentru elevii claselor IX -X: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte;
- pentru elevii claselor XI - XII:
- prima abatere: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte;
- abateri repetate: exmatriculare cu drept de reînscriere.
• pentru deţinere, consum, trafic de droguri sau substanţe etnobotanice:
- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte pentru elevii claselor IX-X şi
exmatriculare pentru elevii claselor XI- XII;
- anunţarea organelor abilitate.
• pentru practicarea jocurilor de noroc:
- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte.
(5) Pentru introducerea sau utilizarea în perimetrul unităţii de învăţământ, a oricărui tip de
arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot
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afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de
învăţământ;
- nota 4 la purtare, anunţarea organelor de ordine)/ mustrare scrisă și scăderea notei la
purtare sub cinci.
(6) Pentru posesia sau difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic, în incinta
şcolii; Sancţiuni:

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte.
(7) Pentru utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace de înregistrare audio - video în
timpul orelor de curs fără acordul cadrelor didactice;
Sancţiuni:
- la prima abatere (utilizarea telefonului: vorbit, mesagerie etc mai puțin înregistrare
audiovideo): observație individuală;
- la abateri repetate (înregistrarea audio-video): mustrare scrisă și scăderea notei la
purtare;
În condiţiile în care elevii navetişti au înregistrat mai mult de 10 absenţe nemotivate

(8)

într-o lună;
Măsuri:
- solicitarea prezenţei părinţilor pentru ridicarea banilor (proveniţi din decontarea
abonamentelor pe mijloacele de transport în comun) – pentru luna în care elevul înregistrează
mai mult de 10 absenţe nemotivate.
Pentru lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale

(9)

explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
Sancţiuni:
- pentru elevii claselor IX - X : mustrare scrisă și scăderea notei la purtare sub 5;
- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare;
- anunţarea organelor de ordine.
(10) Ţinută neadecvată, comportament şi atitudini ostentative şi provocatoare;
a)

pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere,

machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori
stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă):
Sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor,
- abateri repetate; mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct;
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b)

pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare

(11) Pentru jigniri şi agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ;
Sancţiuni:
- prima abatere: observaţie, anunţarea părinţilor/ și mustrare scrisă și scăderea notei la
purtare (în funcție de gravitatea faptei);
- abateri repetate; mustrare scrisă și scăderea notei la purtare/ mutarea disciplinară la o
clasă paralelă.
(12) Deranjarea orelor;
- prima abatere: avertisment/observație individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare/ mutarea disciplinară la o
clasă paralelă.
(13) Provocarea unor conflicte violente, bătaie;
- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei, mergând până
la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI - XII/ mutarea disciplinară la o clasă paralelă.
(14) Nerespectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii;
- prima abatere: observație individuală;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu un punct.
(15) Implicare în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii;
Sancţiuni:
- prima abatere: observație individuală ;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea
faptei; cLasele XI-XII, exmatriculare.
(16) Însuşirea unor obiecte sau a unor bani de la colegi;
- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare;
- anunţarea organelor competente.
(17) Desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică, prozelitism religios;
Sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare.
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(18) Părăsirea şcolii în timpul programului sau serviciului pe şcoală;
Sancţiuni:
- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților;
- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare.
(19) Neprezentarea carnetului de elev sau a legitimaţiei;
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate: mustrarea scrisă.
(20) Pentru absenţe nemotivate
a) Preavizul de exmatriculare – pentru 20 absenţe nemotivate pe parcursul anului şcolar sau
pentru 15 % din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate într-un an şcolar (pentru
ciclul superior al liceului – XI, XII) și mustrare scrisă pentru cel mult de 35 de absențe nemotivate.
Peste 10 absenţe nemotivate se va scădea un punct la purtare.
b)Pentru elevii claselor IX-X se va scădea un punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate./
mustrare scrisă pentru cel mult de 35 de absențe nemotivate.
La abaterile grave se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi,
consultarea psihologului şcolii.
Anularea sancţiunilor de observație, mustrare scrisă, poate fi propusă de către cel care a aplicat
sancţiunea, în condiţiile în care elevul a avut un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel
puţin opt săptămâni de şcoală de la săvârşirea abaterii.
(21) Sancţiunile aplicate vor fi aduse la cunoştinţă familiei elevului şi vor fi urmate de scăderea
notei la purtare cu un punct.

CAPITOLUL V
CADRELE DIDACTICE
➢ Activităţile didactice de predare - învăţare, instruire practică, de evaluare se desfăşoară în
conformitate cu toate prevederilor planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, cu
reglementările ce apar pe parcurs.
➢ Drepturile şi îndatoririle personalului didactic sunt prevăzute în Legea Educației Naționale nr.
1/2011).
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➢ Toate activităţile de pregătire metodico – ştiinţifice sunt obligatorii în conformitate cu cerinţele
actuale.
➢ Cadrele didactice desfăşoară şi alte activităţi de educare complementare procesului de
învăţământ.
➢ Conceperea şi pregătirea activităţii profesionale pentru realizarea obiectivelor instructiv –
educative ale disciplinelor de învăţământ conform principiilor psihopedagogice revin tuturor
cadrelor didactice.
➢ De asemenea, cadrelor didactice le revin şi următoarele atribuţii:
1. Formulează observaţii şi propuneri pentru programe şi manuale.
2. Organizează sau propun activităţi de îndrumare a unor proiecte pentru examenele de
atestare profesională.
3. Pregătesc elevii pentru examene şi concursuri pe meserii.
4. Înfiinţează în unităţile de învăţământ laboratoare, ateliere, cabinete.
5. Participă la toate activităţile comisiilor de lucru care vizează organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ.
6. Activităţi de perfecţionare profesională, de specialitate şi pedagogică.
7. Complectează documentele şcolare care le revin spre completare conform fişei postului.
8. Efectuează obligatoriu serviciul pe şcoală, iar la sfârşitul programului întocmeşte
procesul verbal cu spirit de responsabilitate, semnalând toate deficienţele apărute în
timpul serviciului.
9. În pauze, prin rotaţie, supraveghează modul de comportare al elevilor, pe holuri , în
sălile de curs, în întreaga incintă a şcolii.
10. Îşi asumă sarcinile de execuţie din fişa postului aprobată şi sprijină satisfacerea
cerinţelor impuse de condiţiile concrete ale şcolii.
11. Consiliul profesoral desemnază din rândul personalului didactic şi a altor angajaţi ai
unităţii Comisia de Control şi Comisia de combatere a violenţei asupra elevilor, cu
rolul de a controla şi monitoriza absenteismul. Comisia are obligaţia de a raporta
conducerii şcolii situaţia constatată în timpul controlului atât în incinta şcolii cât şi în
afara acesteia.
12. Întreg personalul didactic are obligaţia să raporteze conducerii şcolii toate aspectele
legate de indisciplină, precum şi măsurile punitive preconizate.
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CAPITOLUL VI
MAIŞTRII INSTRUCTORI
Maiştrilor instructori le revin atribuţii consemnate şi pentru cadrele didactice, la care se mai
adaugă:
➢ Să asigure prelucrarea normelor de securitate a muncii şi P.S.I. la elevi şi să completeze fişele
individuale ale elevilor, să verifice dacă se face acest instructaj elevilor la agenţii economici unde
efectuează practica ori de câte ori se schimbă locul de muncă.
➢ Să încheie acorduri de colaborare cu agenţii economici unde elevii desfăşoară activitatea de
instruire practică.
➢ Să efectueze lucrări de întreţinere şi reabilitare în şcoală cu elevii în cadrul orelor de practică,
lucrări de dotare a şcolii cu mijloace de învăţământ necesare desfăşurării în condiţii optime a
procesului de instruire.
➢ Să propună liste tehnicianului şcolii cu sarcini de urmărire şi organizare a instruirii practice cu
materiale şi mijloace de învăţământ necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de
instruire şi P.M.
➢ Să se preocupe de obţinerea de fonduri extrabugetare prin executarea unor lucrări, prestări
servicii, mică producţie în cadrul orelor de instruire practice.

CAPITOLUL VII
MUNCITORI CALIFICAŢI, ÎNGRIJITOARE, PAZNICI, FOCHIŞTI
➢ Conform organigramei administratorul financiar patrimoniu are în subordine toate aceste
categorii de angajaţi.
➢ La fiecare început de an şcolar fiecare angajat trebuie să primească fişa postului, să o semneze de
luare la cunoştinţă şi să-şi îndeplinească toate sarcinile, îndatoririle prevăzute în ea. Dacă pe
parcursul anului apar modificări în fişă vor fi aduse la cunoştinţă din timp de către
administratorul financiar patrimoniu.
➢ Zilnic administratorul financiar patrimoniu verifică procesele verbale întocmite de profesorul de
serviciu şi paznici şi ia măsurile ce se impun, anunţând conducerea unităţii de stricăciunile
produse.
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➢ În funcţie de nevoile de moment ale şcolii oricare angajat va putea primi sarcini suplimentare,
inclusiv în zilele de sărbătoare sau libere, acolo şi atunci când este necesar pentru bunul mers al
şcolii. Pentru acestea se prevăd recompense conform legilor în vigoare.
➢ Toţi au obligaţia să cunoască şi să respecte regulile de protecţia muncii, de igienă, P.S.I. la locul
de muncă sau sectorul repartizat.
o. Cei care au gestiune răspund pentru aceasta şi sunt subordonaţi compartimentului
contabilitate, respectiv, contabilui şef.
p. Toţi au obligaţia să-şi facă periodic conform normativelor controlul medical şi să aibă
carnetul vizat.
q. Toţi au obligaţia să semnaleze orice defecţiune, ameninţare care ar putea periclita
siguranţa elevilor sau a clădirilor. De asemenea vor semnala orice deteriorare a
bunurilor şcolii de către elevi sau alte persoane, altercaţiile dintre elevi, pătrunderea de
persoane străine în şcoală fără acordul directorilor sau comportarea necivilizată a
elevilor şi personalului şcolii.
r. Toţi vor purta acolo unde şi când este nevoie echipament de protecţie care va fi asigurat
de şcoală.
s. Salarizarea se face conform legilor în vigoare.
t. Părăsirea postului, a şcolii în timpul programului se face numai cu acordul şefilor.
u. Se interzice consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor. De asemenea se interzice
introducerea în şcoală a armelor de orice fel, a substanţelor explozive, toxice sau inflamabile.
Va fi anunţată conducerea dacă aceste fapte le comit elevii sau alte persoane străine.

CAPITOLUL VIII
Norme privind asigurarea S.S.M.
a. Este interzisă părăsirea incintei școlare, în timpul procesului instructiv educativ atât de către
profesori, maiștrii instructori, perosnal didactic auxiliar și nedidactic, precum și de către elevi fără o
încunviințare prealabilă din partea directorului unității.
b. Circulația elevilor în timpul pauzelor înspre curtea școlii și de la o sală de curs la alta se va realiza
doar pe coridoarele semnalate în acest sens.
c. Se vor respecta căile de acces marcate pentru profesori și pentru elevi, ușile de acces fiind închise în
timpul orelor de studiu.
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d. Elevilor bolnavi sau cu diferite deficiențe de natură fizică li se vor atribui alte activități în timpul
procesului de instruire practică, în concordanță cu specificul bolii sau al deficiențelor avute.
e. Elevilor și personalului unității de învățământ le este interzis să folosească flacără sau alte surse
producătoare de incendii, fiindu-le interzis fumatul, consumul de alcool sau substanțe halucinogene.
f. Elevilor și tuturor angajaților unității (cu excepția electricianului și după caz a instalatorului,
respectiv fochistului) le este interzis să monteze sau demonteze aparaturile, prizele sau cablurile pentru
energia electrică, respectiv componente de orice fel ale energiei termine, sanitare și de apă. Cu toții au
îndatorirea de a anunța imediat orice defecțiune apărută la instalațiile mai sus menționate.
g. Elevilor și tuturor angajaților școlii le este interzisă pătrunderea sau traversarea spațiilor sigilate din
perimetrul unității de învățământ.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
➢ Prezentul regulament a intrat în vigoare după aprobare în Consiliul de Administratie din data de 26.02.
2018 si validat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 26.02.2018.

➢ În termen de 10 zile de la data aprobării va fi prelucrat de către toate compartimentele din unitate cu
semnătură de luare la cunoştiinţă.
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Anexa nr. 1
NORME PRIVIND

MODUL

DE

COMPLETARE

A

CONDICII

DE

PREZENŢĂ DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE
Condica de prezenţă este un document care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic
(pe ore) cadrele didactice.
Completarea condicii este efectuată de membrii comisiei pentru orar și informaticianul școlii,
atât pentru cultură generală, cultură de specialitate cât şi pentru instruirea practică, conform
orarului aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, in format electronic.
Eventualele modificări se opereză numai cu aprobarea conducerii.
Completarea se va face cu multă grijă, citeţ iar directorul va semna sub ultima rubrică,
urmărind tematica consemnată de profesor care trebuie să se coreleze cu planificarea
calendaristică semestrială.
Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă înainte de a intra la ore precizând
titlul lecţiei cu culoare albastră. Nu se admit ştersături, adăugiri nejustificate, alte semne şi
modificări sau semnături ale altor persoane în locul celor în cauză. Eventualele precizări,
neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate de directorii şcolii, care vor opera
cu cerneală roşie.
Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă acestea există se vor
bara sub supravegherea directorului unităţii, sau de către director.
Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului unităţii, care răspunde de
calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea orelor însemnând abatere
de la respectarea RI, a nerespectării sarcinilor din fişa postului şi a prevederilor statutului
personalului didactic, atrăgând după sine sancţionarea prin neplata acestor ore.
Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii în condica de prezenţă vor fi neplătite.
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Anexa nr. 2
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DE FUNCŢIONARE A
BIBLIOTECII ŞCOLARE
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Biblioteca şcolară face parte din structura organizatorică a Liceului Tehnologic de
Construcţii şi Arhitectură "Carol I" Sibiu.
Art.2. Biblioteca şcolară este o colecţie de cărţi, documente, reviste, ziare, materiale audio-video cu
caracter enciclopedic, adecvată nivelului şi profilului unităţii de învăţământ.
Art.3. În biblioteca şcolară este interzisă organizarea unor forme de propagandă politică şi
ideologică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de
moralitate.
CAP.II. SCOPUL, SARCINILE, CONDIŢIILE DE ORGANIZARE ŞI DE FUNCŢIONARE
Art.4. Prin activitatea sa, biblioteca este destinată spijinirii procesului instructiv-educativ,
satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, ale cadrelor
didactice şi ale celorlalte categorii de personal din cadrul unităţii.
Art.5. Folosirea documentelor, cărţilor, colecţiilor de publicaţii, precum şi serviciile oferite de
bibliotecă sunt gratuite.
Art.6. Bibliotecii şcolare îi revin următoarele sarcini:
a)

Să participe la pregătirea elevilor, la formarea unei culturi generale, a pregătirii profesionale şi

de specialitate ale acestora.
b)

Să se implice la formarea unei atitudini intelectuale autonome şi deschise a elevilor faţă de

informare şi documentare.
c)

Să sprijine personalul didactic al şcolii în optimizarea calităţii procesului de învăţământ.

d)

Să-i deprindă pe elevi cu buna păstrare a publicaţiilor pe care le primesc în sala de lectură sau

le împrumută acasă.
Art.7. Activitatea bibliotecii este sprijinită de Comisia pentru curriculum.
Art.8. Biblioteca şcolară funcţionează în incinta şcolii, Corp A, etaj I.

Notă: Cu acordul prealabil al direcţiunii, ocazional se poate folosi spaţiul destinat bibliotecii şcolare
pentru organizarea de întâlniri, prezentări de carte.
Art.9. Completarea colecţiilor de carte şi publicaţii se face cu sprijinul financiar al comunităţii
locale, al diferitelor asociaţii, societăţi şi fundaţii etc. prin donaţii, sponsorizări, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
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CAP.III. PROGRAMUL BIBLIOTECII
Art.10. Programul de activitate al bibliotecii şcolare este de 40 de ore săptămânal.
Art.11. Prin activitatea bibliotecii se înţelege ansamblul acţiunilor legate de buna funcţionare a
acesteia, procurarea şi prelucrarea publicaţiilor, organizarea cataloagelor, întocmirea de bibliografii,
oferta de carte, acţiuni de popularizare a cărţii.
CAP.IV. FELUL ŞI NUMĂRUL DE PUBLICAŢII CARE SE POT ÎMPRUMUTA
Art.12. Pot fi beneficiari ai serviciilor bibliotecii elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar.
Art.13. Biblioteca împrumută publicaţii şi documente atât în timpul anului şcolar cât şi în timpul
vacanţelor şcolare, exceptând perioadele de inventariere şi de concediu legal al bibliotecarului.
Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau în sala de lectură, cititorii trebuie să fie
înscrişi la bibliotecă. Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărţi, când
completează lista cititorului. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte regulamentul
bibliotecii şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte categorii de documente.

Art.14. La împrumutarea cărţilor, bibliotecarul este obligat să cerceteze citeţ toate rubricile din fişa
cititorului (data împrumutului, autorul şi titlul, numărul de inventar, cota), iar cititorul trebuie să
semneze pentru fiecare carte împrumutată. La înapoierea cărţilor, bibliotecarul va completa data
restituirii şi va semna de primire.
Art.15. Numerotarea fişelor începe în fiecare an şcolar de la numărul 1.
Art.16. Fişele cititorilor se aşează în fişier astfel:
a)

Pentru elevi, pe clase, iar în cadrul acestora, în ordine alfabetică a numelor elevilor;

b)

Pentru cadrele didactice şi pentru ceilalţi cititori adulţi, în ordinea alfabetică a numelor

acestora.
Art.17. Evidenţa publicaţiilor consultate în sala de lectură (cu sau fără acces liber la raft) se ţine
într-un registru special. Ca şi în fişa cititorului, în registru se consemnează: data împrumutului,
autorul şi titlul cărţii, inventar şi cota, în cazul publicaţiei seriale. Cititorul semnează la primirea
publicaţiilor, iar bibliotecarul la restituirea acestora de către cititor.
Art.18. Elevii pot împrumuta acasă maximum trei volume deodată, iar cadrele didactice maximum
cinci. Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 15 zile cu drept de prelungire până la 20
de zile.
Art.19. Fişele cititorilor elevi pot fi cunoscute de diriginţii claselor sau de învăţători şi periodic, de
profesorii de la toate specialităţile, în scopul optimizării procesului de lectură.
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Art.20. O carte pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un alt exemplar al aceleiaşi lucrări (autor,
titlu, ediţie, valoare). În mod excepţional cu aprobarea conducerii şcolii este permisă înlocuirea unei
cărţi pierdute cu o carte de aceeaşi valoare şi cu o tematică asemănătoare.
Art.21. În situaţia în care, după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, bibliotecarul trimite
părinţilor elevilor, precum şi cititorilor adulţi (inclusiv cadrelor didactice) maximum două înştiinţări
scrise.
Recuperarea valorii lucrărilor sau a materialelor nerestituite după a doua somaţie scrisă, pierdute
sau deteriorate se face:
-Prin contabilitatea instituţiei, prin primăria locală sau prin administraţia financiară, atunci când
împrumutul a fost efectuat de elev, imputarea se face părinţilor, întreaga acţiune de recuperare fiind
urmărită de către bibliotecar şi de conducătorul unităţii şcolare.
Art.22. Pentru cărţile nerestituite după a doua somaţie, pierdute sau deteriorate decititori, se percepe
de la aceştia atât contravaloarea reactualizată a cărţilor, în funcţie de preţurile medii în vigoare,
pentru lucrările de acelaşi gen, la data constatării contravenţiei, cât şi o amendă, stabilită

prin lege şi care se varsă la buget, ţinând seama de:
a)

Valoarea sau raritatea publicaţiilor;

b)

Intenţia vădită de a nu restitui publicaţiile împrumutate;

c)

Frecvenţa abaterilor de la nerespectarea termenelor de restituire a cărţilor;
După recuperarea valorii cărţilor pierdute, nerestituite sau deteriorate, acestea se scot din

gestiunea bibliotecii, potrivit prevederilor prezentului regulament.
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ANEXA 3
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DE FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI ELEVILOR
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Consiliul elevilor din unitate se constituie în corformitate cu art.95 din Regulamentul de
organizare a învăţământului preuniversitar.

Art.2. Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu, parte a
Regulamentului de ordine interioară a şcolii.
Art.3. Activitatea Consiliului elevilor are ca scop sprijinirea actului managerial din şcoală pentru
optimizarea procesului instructiv-educativ, crearea unui climat de siguranţă, curăţenie şi disciplină
în şcoală.
CAP.II. MODUL DE ORGANIZARE
Art.4. Consiliul elevilor este format din reprezentanţi ai elevilor de la fiecare clasă (responsabilul
sau locţiitorul acestuia) desemnat de colectivul de elevi. Tinând cont de componenţa evidenţiată,
aceasta, este, după caz, înnoită.
Art.5. La întâlnirile Consiliului elevilor pot participa, fără a influenţa horărârile luate, reprezentanţi
ai conducerii şcolii (directori, membri ai Consiliului de Administraţie), diriginţi, alte cadre
didactice, reprezentanţi ai Comitetelor de părinţi şi ai Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art.6. Consiliul elevilor se subordonează direct Consiliului de Administraţie al şcolii. Acesta va
desemna pe unul dintre membrii care va coopera permanent cu reprezentanţii elevilor.
Art.7. Consiliul elevilor este condus de un birou executiv format din 9 (nouă) membri, în urma
alegerilor organizate la nivelul şcolii, conform calendarului.
Art.8. Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea în întâlniri (şedinţe) lunare sau ori de câte ori
Comitetul de conducere va considera că este necesar.
La începutul fiecărui an şcolar are loc şedinţa de analiză şi proiectare a activităţii.
Art.9. Prezenţa membrilor Consiliului elevilor la şedinţe este obligatorie.
CAP.III. ATRIBUŢII
Art.10. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
1.

Sprijină conducerea şcolii în activitatea de informare, analiză, proiectare şi organizare a

programului managerial
2.

Desemnează un reprezentant în Consiliul de Administraţie al şcolii.

3.

Desemnează reprezentanţi în Comisia de acordare a burselor şi ajutoarelor sociale.
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4.

Sprijină conducerea şcolii, întregul personal didactic, în păstrarea şi gestionarea optimă a

patrimoniului liceului şi îmbogăţirea bazei didactico-materiale.
5.

Analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.

6.

Analizează şi propune măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea actelor de indisciplină

săvârşite în şcoală de către elevi.
7.

Controlează activitatea elevilor de serviciu pe şcoală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea

acestei activităţi pentru menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală.
8.

Urmăreşte, prin reprezentanţii săi, modul cum sunt respectate drepturile elevilor din

învăţământul liceal şi profesional.
9.

Iniţiază şi organizează activităţi extracurriculare sub coordonarea profesorilor diriginţi sau a

cadrelor didactice desemnate de conducerea şcolii.
CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.11. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de
Administraţie şi Consiliul Profesoral.
Art.12. Orice modificare adusă prezentului regulament se face cu acordul membrilor Consiliului
elevilor.
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ANEXA 4
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DE FUNCŢIONARE A
COMITETELOR DE PĂRINŢI ŞI A CONSILIULUI REPREZENTATIV AL
PĂRINŢILOR
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Având în vedere rolul important al colaborării dintre şcoală şi familie, în realizarea
obiectivelor educaţionale, în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii şi
pentru realizarea unui sistem de legătură permanentă între şcoală şi familie se constituie
comitetele de părinţi.
Art.2. Comitetele de părinţi se organizează pe clase de elevi.
Art.3. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza legii învăţământului şi
a Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar.
Art.4. Comitetele de părinţi asigură cadrul organizatoric de colaborare între şcoală şi
familie constituind un sprijin şi un mijloc de contriol al comunităţii asupra activităţii şcolii.
Art.5. Comitetele de părinţi sprijină şcoala, imbunătăţirea continuă a procesului de instruire
şi educare a elevilor, a activităţii de orientare şcolară şi profesională, la integrarea socială a
adolescenţilor, în realizarea activităţii extraşcolare, în asigurarea bazei materiale a şcolii.
CAP.II. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI FUNCŢIONAREA COMITETULUI
DE PĂRINŢI
Art.6. Comitetul de părinţi se organizează şi funcţionează la nivelul clasei de elevi. Este
format din 3 membri aleşi dintre părinţii cu prestigiu în activitatea socială, administrativă şi
economică.
Aceştia au următoarele funcţii: preşedinte; membru; casier.
Art.7. Comitetul de părinţi la nivelul clasei se alege anual în primele 30 zile de la
deschiderea anului şcolar, în adunările generale ale părinţilor sau reprezentanţilor acestora.
Art.8. Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea generală a Comitetului de părinţi de
la nivelul Liceul Tehnologic Economic – Administrativ, în calitate de secretar al Comitetului
reprezentativ al părinţilor.
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Art.9. În adunarea generală se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor format din 5
membri: preşedinte, vicepreşedinte şi membri cu atribuţii specifice, aleşi din rândul membrilor
Comitetelor de părinţi de la nivelul claselor.
Art.10. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de activitate anual.
Activitatea Comitetelor de părinţi se consemnează într-un registru special.
Comitetele de părinţi se întrunesc de două ori pe semestru sau ori de câte ori este nevoie.
Comitetele de părinţi pot adopta hotărâri prin vot deschis cu majoritatea membrilor
prezenţi. Art.11. Comitetul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ
desemnează pe reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie.
Art.12. Comitetul de părinţi pe şcoală (Liceu Tehnologic) se poate constitui în asociaţii
cu personalitate juridică.
Art.13. Adunarea generală a Comitetelor de părinţi pe şcoală alege o COMISIE DE CENZORI
formată din 3 membri care verifică actvitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinţilor
cel puţin o dată pe an şi prezintă un raport în faţa adunării generale.
CAP.III. ATRIBUŢIILE COMITETELOR DE PĂRINŢI
Art.14. Comitetele de părinţi şi Consiliile reprezentative ale părinţilor au următoarele atribuţii:
a) prijină conducerea unităţilor de învăţământ, responsabilii, profesorii diriginţi în
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentru activităţile curriculare cât
şi extracuriculare.
b) Sprijină profesorii diriginţi în imbunătăţirea frecvenţei, a ordinii şi disciplinei în
rândul elevilor, a comportamentului acestora.
c) Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau
de integrare socială a absolvenţilor.
d) Sprijină profesorii diriginţi şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi
dezbaterilor pedagogice cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor.
e) Sprijină clasa sau şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare
(activităţi cultural – artistice, sportive, turistice, de petrecere a timpului liber, activităţile
cercurilor, concursuri, activităţi de înfrumuseţare a şcolii, amenajarea bazei sportive,
organizarea vacanţelor şcolare).
f)

Face propuneri şi se implică în imbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă a copiilor

(elevilor) în şcoală, cantină şi internat.
g) Atrag persoane fizice sau juridice, care prin contribuţii financiare sau materiale,
susţin programe de modernizare a instituţiei, educaţiei şi bazei materiale ale şcolii.
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CAP.IV. ACTIVITATEA FINANCIARĂ
Art.15 .Activitatea financiară a Comitetelor de părinţi este reglementată de dispoziţiile
financiar-contabile în vigoare.
Art.16. Comitetul de părinţi la nivel de clasă şi Consiliul reprezentativ al părinţilor pot realiza
venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural-artistice,
sportive, turistice, sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice
din ţară şi străinătate.
Art.17.Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Comitetului de părinţi pentru:
a) Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naţionale şi internaţionale
pe discipline de studiu, sportive, artistice sau celor care au avut o atitudine civică deosebită.
b) Organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru elevii cu rezultate foarte bune
la învăţătură, activităţi sportive şi artistice sau pentru cei care au venituri modeste dar care au o
situaţie bună la învăţătură.
c) Sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare.
d) Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice a şcolii.
e) Cumpărarea unor obiecte de uz şcolar.
f)

Acordarea de sprijin material sau financiar elevilor care provin din familii cu o

situaţie materială precară.
g) Alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, a procesului de învăţământ,
activităţii educative şi extracurriculare.
Art.18. Fondurile realizate de Comitetele de părinţi vor fi înregistrate conform normelor
în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine seama de următoarele:
a) Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea
organizată, cheltuielile şi venitul net, semnat de preşedintele, secretarul şi casierul Comitetului
de părinţi.
b) Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. În aceast scop
se utilizează registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţa fiscală, actele justificative
pentru cheltuielile efectuate.
c) circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul Comitetelor de părinţi.
d) Plăţile se fac cu aprobarea biroului Comitetului sau al Consiliului şi se justifică cu
acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe etc., potrivit normelor financiare.
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e) Obiectele de inventar şi materialele procurate din aceste fonduri sau obţinute prin donaţii se
predau şcolii pe bază de proces verbal, se inventariază şi se transmit pe subinventar persoanelor
ce le folosesc.
f)

Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin bancă.

Art.19. Comitetele de părinţi prezintă raportul asupra activităţilor desfăşurate adunării generale
de la începutul anului şcolar. Cu acest prilej Comisia de cenzori prezintă raportul financiar
pentru anul precedent.
CAP.V. DISPOZIŢII FINALE
Art.20. Comitetele de părinţi se completează anual prin cooptarea de noi membri în locul celor
ai căror copii nu mai sunt la şcoală.
Art.21. Conducerea şcolii are obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare
desfăşurării activităţilor Comitetelor de părinţi.
Art.22. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul profesoral
şi Consiliul de administraţie.
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