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CAPITOLUL I. – DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1.  

(1) Prezentul regulament privind organizarea și funcționarea Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova și a 

unităților arondate, este întocmit conform prevederilor Constituției României, ale Legii Educației Naționale nr. 

1/2011, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – adoptat prin 

OMENCȘ nr. 5079 din 31.08.2016, ale altor acte normative elaborate de MECTS și ale Codului muncii, Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3753/09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri 

tranzitorii în sistemul național de învățământ, ale Statutului Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4472 din 10.08.2016. 

(2) Regulile prevăzute în prezentul regulament de ordine interioară se aplică tuturor angajaților Liceului Teoretic 

„Alexandru Mocioni” Ciacova și unităților arondate: Grădinița PN Cebza, Școala Primară Macedonia, Grădinița PN 

Macedonia, Școala Primară Obad, Grădinița PN Obad, Școala Primară Petroman, Grădinița PN Petroman, Grădinița 

PP cu program PN Ciacova. 

(3) În elaborarea acestui Regulament de ordine interioară s-au respectat următoarele principii:  

a. Organizarea activității în școală se proiectează și se realizează aplicând normele prevăzute în ROFUIP 

aprobat prin OMENCȘ nr. 5079 din 31.08.2016; 

b. Activitatea este concepută în conformitate cu cerințele Statutului cadrelor didactice; 

c. Obiectivele propuse se vor raporta la rezultatele obținute la nivelul ariilor curriculare și în pregătirea 

elevilor; 

d. Conceptual, Regulamentul ține seama de: normarea activității, cunoașterea condițiilor și a posibilităților 

existente, angajarea stimulativă a resurselor; 

(4) Regulamentul de ordine internă conține normele de organizare ale Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” 

Ciacova, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, cadre didactice, părinți, personalul didactic auxiliar, personalul 

nedidactic, persoanele străine aflate în incinta unității de învățământ, având în vedere situația și condițiile concrete 

din cadrul școlii. 

(5) Școala își va organiza activitatea sub forma învățământului de zi cu patru cicluri: ciclul primar, gimnazial și liceal 

precum și preșcolar la Grădinița P.P. Ciacova, Grădinița P.N. Cebza, Grădinița P.N. Macedonia, Grădinița P.N. Obad, 

Grădinița P.N. Petroman. 

(6) În spațiile de învățământ sunt interzise amenajarea de sedii și funcționarea oricăror formațiuni politice, precum și 

desfășurarea unor activități ce au drept obiectiv propaganda politică. Este interzisă organizarea în incinta școlii de 

întâlniri ale candidaților pentru alegerile locale, parlamentare sau prezidențiale, precum și mobilizarea elevilor de 

către profesori sau conducerea școlii, în vederea participării acestora la întâlniri și adunări cu caracter politic, la 

activități de prozelitism religios, precum și la cele care încalcă normele generale de moralitate. 

(7) Regulamentul de ordine internă al Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova stabilește regulile în baza 

cărora se desfășoară toate activitățile specifice unității de învățământ în vederea realizării obiectivelor și finalităților 

din învățământul preuniversitar. 

(8) Salariații unității trebuie să respecte acest regulament și, în caz de nevoie, să apere în mod argumentat interesele 

școlii. 

(9) Relațiile dintre salariați se stabilesc astfel: 

a) relațiile ierarhice, pe verticală: cadre didactice, responsabil catedră, director adjunct, director; personal didactic 

auxiliar și nedidactic, serviciul administrativ, director adjunct, director; 

b) relații de colaborare, pe orizontală, între membrii comisiei metodice și între diferitele compartimente. 

(10) Relațiile dintre salariații unității școlare se bazează pe respect reciproc, lipsa oricărei forme de discriminare, 

consensualism, bună credință, informare și consultare. 
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CAPITOLUL II. – ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Art.2.  

(1) Conducerea școlii este asigurată de organe de decizie:  

 Consiliul profesoral,  

 Consiliul de administrație,  

 Direcțiune;  

 Organe de lucru:  

- Comisii metodice și colective de catedră; 

- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație; 

- Consiliul profesoral pe clase; 

- Comisii pe probleme.  

Organigrama liceului care se aprobă în fiecare an de către Consiliul Profesoral la propunerea Consiliului de 

Administrație, este anexă la prezentul regulament. 

Aceste organe își desfășoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale și semestriale supuse aprobării 

Consiliului de Administrație. 

(2) Fiecare comisie va avea o mapă care va conține:  

- dosarul de procese-verbale; 

- structura comisiei; 

- regulamentul de funcționare al comisiei metodice sau colectivului de catedră;  

- alte acte normative privind activitatea comisiei; 

- planurile de activitate; 

- alte materiale. 

 Mapa este administrată de responsabilul comisiei și va fi păstrată la direcțiune. 

(3) Procesele verbale întocmite la fiecare ședință vor consemna ordinea de zi, absențele și hotărârile adoptate. Vor fi 

semnate de cei prezenți, iar cei absenți vor semna ulterior de luare la cunoștință. 

 

II.1. Organe de decizie 

II.1.1. Consiliul Profesoral 

Art. 4. Consiliul Profesoral funcționează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar – 2016 și are următoarele atribuții: 

a.   Este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea școlară. 

b.  Alege, prin vot secret, reprezentanții săi în Consiliul de Administrație. 
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c.  Dezbate și adoptă variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numărul de clase formate și profilul acestora. 

d.  Aprobă proiectul planului de școlarizare. 

e.  Validează situația școlară la sfârșit de semestru și de an școlar. 

f.  Decide asupra aplicării de recompense sau de sancțiuni în conformitate cu prezentul regulament. 

g.  Absența nemotivată la  Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fișa de evaluare. 

 

II.1.2. Consiliul de Administrație 

Art.5.  

(1) Consiliul de administrație asigură conducerea generală pe baza principiului democratic, îndeplinind funcțiile de 

proiectare, de organizare, de decizie și de evaluare, desfășurându-și activitatea în conformitate cu Metodologia cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice, în conformitate cu Capitolul II, Art. 18 din ROFUIP. 

(2) Consiliul de administrație are obiective specifice și își organizează activitatea distinct, respectând normele sale, 

având documente adecvate, criterii de evaluare și metode de lucru specifice. 

(3) Membrii Consiliului de administrație își desfășoară activitatea conform prevederilor Fișei postului de membru în 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, prezentând un raport de activitate scris 

la sfârșitul fiecărui an școlar. 

(4) Consiliul de Administrație al școlii este organul de decizie privind politica salarială, financiară, de personal și 

administrativă a unității școlare. 

Activitatea Consiliul de Administrație se desfășoară pe baza unui plan de muncă cu obiective generale, obiective 

specifice derivate și măsuri cu responsabilități și termene precum și a unui grafic tematic anual al ședințelor acestuia. 

(5) Componența Consiliului de Administrație se stabilește conform legislației în vigoare la începutul fiecărui an școlar. 

În anul școlar 2018-2019, Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova are un număr 

de 13 membri: directorul, 5 membri ai corpului profesoral, reprezentantul primarului, 3 reprezentanți ai Consiliului 

Local, 2 reprezentanți ai Comitetului de părinți, 1 reprezentant al Consiliului Elevilor. 

(6) Președintele Consiliului de Administrație este directorul școlii. Secretarul este numit prin decizia directorului. 

(7) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe ordinare de regulă o dată pe lună sau în ședințe extraordinare 

ori de cate ori acesta este convocat de director sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din acesta. La ședințele Consiliului de 

Administrație pot participa ca invitați, atunci când acest lucru se impune, cadre didactice, reprezentanți ai părinților, 

elevilor autorităților locale, partenerilor sociali etc. 

(8) Hotărârile Consiliului de Administrație se iau prin vot deschis cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din 

numărul membrilor componenți ai acestuia. 

(9) În cazul în care hotărârile Consiliului de Administrație încalcă legislația în vigoare, președintele consiliului 

(directorul) are drept de veto, informând în acest sens inspectorul școlar general. 

(10) Problemele dezbătute în ședințele Consiliului de  Administrație se consemnează de către Consiliul de 

Administrație într-un registru special de procese verbale. 

(11) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții: 

a) asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, ale actelor normative emise de 

Ministerul Educației și Cercetării și ale deciziilor inspectoratului școlar general; 

b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile și clădirile în care își 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar și prin preluare de la vechiul 
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Consiliu de Administrație, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de 

inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unității de învățământ; 

c) aprobă planul de dezvoltare a școlii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 

dezbaterea și avizarea sa în consiliul profesoral; 

d) aprobă regulamentul intern al unității de învățământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul 

profesoral și în comisia paritară; 

e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fișe și criterii de evaluare specifice unității de 

învățământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor 

lunare și salariilor de merit; 

f) acordă calificative anuale pentru personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul 

general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară, a analizei șefilor 

catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcționale; 

g) stabilește acordarea premiilor lunare pentru personalul unității de învățământ; 

h) stabilește perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaților unității de învățământ, a propunerilor directorului și în urma consultării 

sindicatelor; 

i) stabilește componența și atribuțiile comisiilor de lucru din unitatea de învățământ; 

j) controlează periodic parcurgerea materiei și evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 

sintetice din partea șefilor de catedre/comisii metodice; 

k) aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare; 

l) avizează și propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri și 

cheltuieli, întocmit de director și contabilul șef, pe baza solicitărilor șefilor 

catedrelor/comisiilor metodice și ale compartimentelor funcționale; 

m) hotărăște strategia de realizare și gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 

legislației în vigoare; 

n) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct; 

o) propune nivelul indemnizației de conducere a directorului; 

p) avizează proiectele de plan anual de școlarizare, de state de funcții și de buget ale unității de 

învățământ; 

q) stabilește structura și numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor 

de normare elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare categorie de 

personal; 

r) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unității școlare; 

s) validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară și 

promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare. 

 

II.2. Organe de lucru 

Art. 16.  

(1) Organele de lucru sunt următoarele: 

a) Comisii cu caracter permanent: 



LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA 

 7 

- Comisiile metodice și catedre; 

- Comisia  pentru curriculum; 

- Comisia pentru acordarea burselor școlare, a sprijinului financiar ,,Bani de liceu” și a altor tipuri de ajutoare; 

- Comisia pentru acordarea rechizitelor școlare; 

- Comisia pentru întocmirea orarului școlii; 

- Comisia de organizare a serviciului pe școală; 

-Comisia  pentru dezvoltare profesională și formare continuă; 

- Responsabil activități extra curriculare- coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 

- Comisia pentru întocmirea proiectelor de cooperare și integrare europeană; 

- Comisia pentru promovarea imaginii școlii și  completarea paginii web; 

- Comisia pentru securitate și sănătate în muncă; 

- Comisia pentru PSI; 

-Comisia de recepție; 

- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității. 

b) Comisii cu caracter temporar: 

- Comisia de inventariere; 

- Comisia de casare; 

- Comisia de cercetare disciplinară; 

- Comisia de monitorizare a notării ritmice și a absențelor elevilor; 

c) Comisii înființate în baza unor legi, ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern: 

- Comisia de acordare a sprijinului financiar „Bani de liceu”; 

- Comisia „Lapte și corn, stimularea consumului de fructe proaspete”. 

(2) Comisiile se constituie anual (Consiliul de Administrație putând decide formarea și a altor comisii), iar 

responsabilii comisiilor sunt numiți de Consiliul de Administrație. 

Art. 17. Colectivele de catedră și comisiile metodice 

(1) Comisiile de catedră se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotărârii Consiliului de 

Administrație. Dacă din catedră fac parte profesori din mai multe discipline, responsabilul catedrei numește câte un 

responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. 

Comisiile de catedră elaborează, până la sfârșitul anului școlar curent, în fiecare an, o preîncadrare a profesorilor 

pentru anul școlar următor, ținându-se cont de continuitate și de planul de școlarizare aprobat de ISJ TIMIS. 

(2) Documentele catedrei sunt: 

• Tabel cu membrii catedrei; 

• Încadrarea; 

• Planul managerial anual al catedrei; 

• Raport de activitate; 
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• Repartizarea responsabilităților în catedră; 

• Tematica ședințelor de catedră (una pe lună); 

• Programele disciplinelor opționale (avizate de I.S.J. TIMIȘ); 

• Planificările anuale și semestriale; 

• Cercuri (tabel nominal cu elevii participanți, tematica și programul); 

• Lista manualelor alternative și opțiunea pentru anul în curs pe clase; 

• Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia școlii; 

• Informări periodice la cererea Consiliul de Administrație. 

Programele, planificările și planul anual al catedrei vor fi elaborate și discutate la începutul anului școlar. 

Art. 18. Comisia  pentru curriculum 

(1)  Comisia pentru curriculum este compusă din responsabilii comisiilor metodice și ai colectivelor de catedră, 

directorul și directorul adjunct al școlii și coordonatorul de proiecte. Președintele consiliului este directorul școlii. 

Componența consiliului este aprobată în fiecare an școlar de Consiliul profesoral. 

(2) Consiliul pentru curriculum elaborează: 

a.  Proiectul curricular al școlii: trunchi comun, discipline opționale, finalități și obiective ale școlii, metodologia de 

evaluare și criterii de selecție a elevilor; 

b.  Oferta educațională a școlii și strategia promoțională: analizează și vizează CDȘ ; 

c.  Criterii de clasificare a opțiunilor elevilor și de întocmire corectă a schemelor orare; 

d.  Metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare; 

e.  Programe și planuri anuale și semestriale; 

Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului Profesoral. 

(3) Comisia  pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: 

a.  Comisiile metodice; 

b. Colectivele de catedră; 

c.  Comisia pentru orar; 

d. Comisia pentru perfecționare; 

e. Comisia CDS. 

Art.19.  

(1) Comisia diriginților este alcătuită din diriginții tuturor claselor. Responsabilul Comisiei diriginților este 

coordonatorul de proiecte și programe.  

(2) Diriginții vor întocmi următoarele documente: 

• planul de activitate anual; 

• planul de activitate semestrial (planificarea temelor și activități extra curriculare); 

• caietul dirigintelui ; 

• dosarul cu motivările absențelor elevilor. 
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Dacă diriginții desemnați pentru un an școlar nu își vor îndeplini aceste atribuții, responsabilul Comisiei diriginților 

nu va aproba punctajele corespunzătoare din fișa de evaluare și poate propune Consiliului de Administrație retragerea 

calității de diriginte. 

Art. 20. Consiliul clasei este format din toți profesorii care predau la clasa respectivă, liderul elevilor și reprezentatul 

părinților. 

• Consiliul clasei se întrunește semestrial sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, a directorului 

sau la solicitarea a 2/3 din părinții elevilor. 

• Consiliul este statutar dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din totalul membrilor săi. 

• Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă. 

• Atribuțiile Consiliului clasei sunt prevăzute de art. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar - 2016. 

Art. 21. 

(1) Comisia de organizare a serviciului pe școală este formată din directorul adjunct și membrii corpului profesoral. 

(2) Comisia organizează serviciul pe școală pentru cadrele didactice. Planificarea se păstrează la comisie, secretariat 

și direcțiune. Comisia afișează planificarea cadrelor didactice de serviciu pe școală în sala profesorală și în fiecare 

clădire din școală. 

(3) În școală se va organiza permanent pe durata desfășurării cursurilor serviciul pe școală din partea cadrelor 

didactice, cât și paza unității școlare pe timp de noapte cu personal nedidactic din unitate. 

(4) Serviciul elevilor se desfășoară astfel: 

a. Serviciul pe clasă 

• Diriginții vor stabili grupe de câte 2 elevi care, în ordine alfabetică, vor efectua zilnic serviciul pe clasă. 

• Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuții: 

• Se prezintă la cursuri cu 5 minute înainte de începerea acestora și părăsesc ultimii sala de clasă; 

• Asigură markere și ștergerea tablei; ștergerea tablei se va face și după ultima oră de curs; 

• Aerisesc clasa;  

• Asigură păstrarea curățeniei în clase în timpul programului, atenționând elevii care produc dezordine; 

• Golesc coșul în pauze (atunci când e necesar) și la sfârșitul programului; 

• Verifică prezența la ore a colegilor de clasă și comunică profesorilor numele elevilor absenți; 

• În timpul activității care se desfășoară în cabinete, laboratoare etc., elevii de serviciu încuie clasa dacă este cazul. 

Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă. 

(5) Serviciul cadrelor didactice 

Programarea serviciului pe școală se face de către comisia numită, în funcție de orarul cadrelor didactice, astfel încât 

profesorul de serviciu să-și poată exercita atribuțiile fără a fi afectată activitatea sa didactică. 

Sarcinile cadrului didactic de serviciu: 

• își desfășoară activitatea între 7:45 – 14.30; 

• supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor; 

• supraveghează să nu se exercite presiuni și amenințări asupra elevilor; 
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• anunță conducerea școlii și organele de ordine și de intervenție în cazul producerii unor evenimente deosebite 

(furturi, incendii, amenințări prin telefon etc.); 

• întocmește la sfârșitul programului un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfășurat programul și 

evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului; 

• între orele 14.00- 14.30 profesorul de serviciu supraveghează intrarea principală și ieșirea elevilor la sfârșitul 

programului, astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte; 

• se asigură că elevii nu părăsesc incinta școlii în timpul programului fără acordul dirigintelui sau al unui profesor al 

clasei, fără bilet de voie; 

• supraveghează consemnarea numelor elevilor învoiți și ale profesorilor care au acordat învoirea; 

• verifică prezența cadrelor didactice la ore și informează conducerea școlii de absențele semnalate;  

• ia măsuri de suplinire și consemnează aceste aspecte în procesul verbal. 

Dacă profesorii de serviciu nu-și realizează atribuțiile vor fi depunctați în fișa de evaluare anuală, la 

propunerea responsabilului Comisiei de organizare a serviciului pe școală. Profesorii de serviciu consemnează 

eventualele evenimente și semnează în registrul unic al serviciului pe școală. 

Art. 22. În unitatea de învățământ se va amenaja un loc de așteptare la intrarea în școală, pentru persoanele străine 

care se află în școală pentru rezolvarea diferitelor probleme, totodată acestea fiind menționate în registrul de acces în 

unitate. 

Art. 23.Conducerea unității de învățământ va ține legătura permanentă cu organele de poliție, pentru a fi în măsură 

de a interveni operativ în rezolvarea unor situații care ar afecta siguranța civică în zona unității de învățământ. 

Art. 24. În conformitate cu H.G. nr. 85/2003 se va trece la desfășurarea în mod corespunzător a orelor de educație 

rutieră din cadrul orelor de dirigenție. 

Art. 25.  Accesul persoanelor în unitatea de învățământ se face astfel: 

- pentru elevii și angajații școlii pe bază de legitimație tip eliberată de școală; 

- pentru persoanele străine școlii cu drept de control, în baza legitimației eliberată de instituția de la care 

provin; 

- alte persoane: vizitatori, invitați etc., în baza unor ecusoane specifice eliberate de către unitatea de 

învățământ. 

Art. 26 În cazul în care în unitatea de învățământ se produc evenimente grave, conducerea școlii sau oricare persoană 

care ia cunoștință despre eveniment are obligația să informeze imediat Inspectoratul Școlar Județean Timiș și organele 

abilitate. 

Art.27 Conducerea școlii are obligația să înainteze Consiliului de Administrație un raport semestrial cu privire la 

starea disciplinei în incinta unității școlare, în baza unei analize realizate cu diriginții și comitetele de părinți și a 

modului de colaborare cu organele de poliție . 

Art.28  La nivelul unității școlare regulamentul de ordine interioară se va reactualiza în conformitate cu legislația în 

vigoare; se va întocmi planul de măsuri pentru întărirea siguranței civice în zona unității de învățământ; acest 

regulament va fi dezbătut și aprobat de către Consiliul Profesoral cu consultarea Consiliului Consultativ al Părinților.  

Art. 29.  

(1) Comisia de orar este formată din 3 membri propuși de director și aprobați de Consiliul de Administrație. 

(2) Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 

• alcătuiește orarul școlii; 

• alcătuiește repartizarea pe săli; 
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• modifică orarul școlii când este cazul (mișcarea cadrelor didactice, comunicări din partea M.E.C., I.S.J. etc.), afișează 

orarul claselor și al cadrelor didactice și asigură transmiterea lui la clase. 

(3) Programul de funcționare al liceului este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor, de Consiliul de 

Administrație. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administrație. 

Art. 30. Comisia de perfecționare metodică 

(1) Comisia de perfecționare metodică se constituie la începutul fiecărui an școlar, fiind formată din 4 membri, șeful 

comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învățământ.  

(2) Comisia se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie. 

(3) Atribuțiile comisiei de perfecționare metodică sunt: 

• să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educațional și în îmbunătățirea activității didactice; 

• să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învățământ, curriculum, programe școlare etc. și la 

modul de aplicare a acestora; 

• să mențină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, la 

modalitățile de evaluare și la modul de aplicare a acestora; 

• să mențină legătura cu instituțiile abilitate cu formarea și perfecționarea continuă; 

• să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de perfecționare ; 

• să sprijine personalul didactic în activitatea de perfecționare și de susținere a examenelor pentru obținerea gradelor 

didactice; 

• să-i sprijine, din punct de vedere metodic, pe profesorii aflați la începutul activității didactice; 

• să organizeze seminarii, lecții deschise și discuții pe diferite probleme; 

• să studieze posibilitatea de realizare a unui punct de informare metodică. 

Art. 31.  

(1) Responsabil activități extra curriculare (Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare) 

(2) Responsabilul cu activitățile extra curriculare este coordonatorul de proiecte și programe. 

(3) Responsabilul are următoarele atribuții: 

• centralizează cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanți și programul cercurilor; 

• propune activități pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive etc.); 

• coordonează pregătirea și desfășurarea serbărilor școlare, a balului bobocilor, a balului majoratului și a concursurilor 

școlare. 

Art. 32.  

(1) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă 

(2) Este constituită și funcționează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protecție a muncii, 

Codul muncii, Normele generale privind protecția muncii (2000), Programul de măsuri nr. 30012 aprobat de M.E.C. 

și Instrucțiunile Ministerului Învățământului nr. 32160. 

(3) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă are în subordine responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc 

laboratoarele, sălile de sport, diriginții claselor, laboranți, secretar, administrator și pe responsabilul compartimentului 

de protecția muncii. 
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(4) Componența comitetului se stabilește la fiecare început de an școlar și este coordonat de directorul adjunct al  

unității care este și responsabilul compartimentului de protecția muncii. 

(5) Atribuțiile Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă constau în: 

• prelucrarea normelor de protecție a muncii pe diferite compartimente și activități, ținând cont de riscurile și 

accidentele ce pot interveni; 

• organizarea instructajelor de protecție a muncii pe activități (la fiecare două luni); 

• efectuarea instructajelor de protecție a muncii pentru activități extra curriculare (de către conducătorii activităților); 

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în școală și în afara școlii; 

• asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților școlii în colaborare cu administrația locală. 

(6) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie. 

Art. 33.  

(1) Responsabilul cu prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) 

(2) Atribuțiile sunt : 

• Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor prin planul anual de muncă. 

• Urmărește realizarea acțiunilor stabilite și prezintă periodic normele și sarcinile de prevenire și stingere a incendiilor, 

ce revin personalului și elevilor, precum și consecințele diferitelor manifestări de neglijență și nepăsare. 

• Întocmește necesarul de mijloace și materiale pentru PSI și solicită conducătorului de unitate fondurile necesare. 

• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu și normele de 

comportare în caz de incendiu. 

• Prezintă materiale informative și de documentare care să fie utilizate de diriginți, profesori, laborant în activitatea 

de prevenire a incendiilor. 

Art. 34.  

(1) Comisia pentru cercetarea faptelor  presupuse abateri de la disciplina muncii  

(2) Se constituie la începutul fiecărui an școlar, conform cu dispozițiile art. 119 din Legea nr. 128/1997, cu 

modificările și completările ulterioare. Este numită în baza hotărârii Consiliului profesoral al unității, prin decizia 

directorului și are în componență directorul adjunct, patru reprezentanți ai Consiliului de Administrație, un 

reprezentant al sindicatului. Cadrele didactice vor fi nominalizate de Consiliul profesoral, elevii de către Consiliul 

elevilor, părinții de către Comitetul de părinți, reprezentantul personalului didactic auxiliar/nedidactic, de către 

Consiliul de administrație, iar reprezentantul sindicatului de către organizația sindicală a liceului. 

(3) Comisia are în principal următoarele atribuții: 

• Analizează și propune soluții de rezolvare a situațiilor conflictuale, a sesizărilor sau a reclamațiilor. 

• Promovează spiritul de înțelegere, comunicarea și colaborarea la nivelul școlii și a întregului personal angajat. 

• Contribuie la îmbunătățirea modalităților de comunicare și relaționare a elevilor, profesorilor, personalului didactic 

auxiliar și nedidactic, părinților, în scopul armonizării acestora și al respectării prevederilor regulamentului școlar și 

a regulamentului de ordine interioară. 

Art. 35. (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – se constituie și funcționează conform prevederilor 

Legii privind asigurarea calității în educație (nr. 75/2005) și din Regulamentul de funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, 2016. 

(2) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este 

asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta. 
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(3) Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde: 

a) reprezentanți ai corpului profesoral; 

b) reprezentant al primarului; 

c) reprezentanți ai părinților; 

d) reprezentanți ai Consiliului Local. 

(4) Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității nu pot îndeplini funcția de director sau director adjunct. 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu respectarea legislației 

în vigoare. 

(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarele atribuții: 

 a. elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate 

de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare; 

 b. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe 

baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară. 

Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului 

extern; 

 c. elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 

 d. cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate 

sau instituții similare din tara ori din străinătate, potrivit legii. 

(6) Orice control sau evaluare externă a calității, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar sau Ministerului Educației și Cercetării, se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activității 

din unitatea școlară. 

 

CAPITOLUL III. – PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

III.1. Procesul de învățământ. Standardele procesului de învățământ. 

Art. 35  Procesul instructiv – educativ se realizează prin activități curriculare (lecții, lucrări de laborator) și extra 

curriculare (cercuri, formații artistice, echipe sportive etc.). 

III.2. Structura anului școlar. 

Art. 36. Este cea stabilită de M.E.N. pentru acest an școlar. 

III.3. Programul școlar. Orarul școlar. 

Art. 37.  

(1)  Orele de începere și încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de Administrație la propunerea directorului și a 

Comisiei pentru întocmirea orarului. 

(2) Orarul liceului se întocmește de Comisia pentru întocmirea orarului și se aprobă în Consiliul de Administrație 

înainte de începerea cursurilor. 

(3) Activitățile extra curriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activitățile cultural artistice, sportive etc.) se 

desfășoară în afara orarului școlii. Organizarea, evidență și răspunderea acestor activități revine Comisiilor de catedră 

și Consiliului pentru curriculum. 

Art. 38  
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(1) Ordinea și disciplina se asigură de cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de serviciu și conducerea școlii. 

În vederea asigurării disciplinei, cadrele didactice vor ține cont de următoarele :  xxxxx 

(2) Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a direcțiunii. Solicitările cadrelor didactice 

pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activități extra curriculare vor fi depuse din timp sub formă 

de cerere adresată directorului, cu precizarea numelui elevilor și a perioadei în care vor absenta. Diriginții vor motiva 

absențele acestor elevi numai în baza cererii aprobate de director. 

(3) Solicitările cluburilor sportive pentru participarea la programe de pregătire sau competiții se depun la secretariat 

înainte de desfășurarea acestora și se supun aprobării directorului. 

III. 4. Accesul în școală și securitatea elevilor 

Art. 39. 

(1) Accesul persoanelor și al autovehiculelor în incinta unității școlare se face numai prin locurile special destinate 

acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și ieșirea din perimetrul școlii. Este permis 

numai accesul autovehiculelor care aparțin salvării, pompierilor, poliției, primăriei Ciacova, salubrizării sau 

jandarmeriei, a celor care asigură intervenția operativă pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare 

(electrice, gaz, apă, telefonie etc.), a celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate precum și 

autoturismele persoanelor angajate la Liceul Teoretic ,,Alexandru Mocioni” Ciacova. 

(2) Accesul elevilor este permis pe durata cursurilor, cu condiția prezentării ecusonului sau carnetului de elev. 

(3) Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ și al elevilor aparținând liceului este permis în 

baza legitimației cu fotografie, sau, după caz, a carnetului de elev, documente vizate de conducerea școlii și care vor 

fi prezentate obligatoriu la intrarea în școala atunci când sunt solicitate. 

(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ, atunci când: 

a. A fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadrul didactic; 

b. Desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c. Depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

d. Participă la întâlnirile programate cu profesorul de învățământ primar sau cu dirigintele. 

Pentru activitățile de la punctele a) și b), părintele trebuie să prezinte o invitație semnată de cadrul didactic care a 

solicitat întâlnirea. Atunci când nu are invitație, accesul în clădire se face însoțit de un cadru didactic. 

Pentru activitățile de la punctul c), părintele trebuie să respecte orarul de lucru cu publicul afișat. 

Pentru activitățile de la punctul d), profesorul de învățământ primar sau dirigintele are obligația de a anunța personalul 

de pază data, ora și sala de clasă unde va avea loc întâlnirea. 

Părinții copiilor înscriși în clasa pregătitoare au acces în unitatea de învățământ în primele două săptămâni ale anului 

școlar, în vederea însoțirii copiilor până la sala de clasă. 

(5) Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de învățământ, pe baza 

ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare și control 

de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toată perioada șederii în școală și se restituie la 

plecare. 

(6) Personalul de pază are obligația de a ține o evidență riguroasă a persoanelor străine de unitatea de învățământ, care 

intră în perimetrul școlii și de a consemna în registrul corespunzător datele de identificare și scopul vizitei. 

(7) Este interzis accesul în instituție a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, 

precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică. De asemenea, se interzice intrarea 

persoanelor însoțite de câini, precum și a persoanelor care dețin arme, obiecte contondente, substanțe toxice, exploziv-

pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile. Este interzisă introducerea publicațiilor cu caracter obscen sau 

agitator, a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice și a țigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul 

școlii sau în imediata apropiere a acesteia. 
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(8) Personalul de pază și cadrele didactice au obligația să supravegheze comportamentul vizitatorilor și să verifice 

sălile în care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conținutul lor pot produce 

evenimente deosebite. 

(9) În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv 

etc., prevăzute a se desfășura în incinta școlii, conducerea unității și profesorii implicați vor supraveghea intrarea în 

școală a persoanelor invitate să participe la aceste manifestări. 

(10) Programul școlii, precum și programul de audiențe la nivelul diferitelor departamente se stabilește semestrial de 

către conducerea unității de învățământ și se afișează la intrarea în școala. 

(11) După terminarea orelor de curs și în timpul nopții, clădirea școlii va fi încuiată de către personalul de pază din 

tură, după ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor și siguranței imobilului. 

(12) Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce îi revin, conform fișei postului, fiind 

direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, a bunurilor și a valorilor încredințate, precum și pentru 

asigurarea ordinii în perimetrul școlii. 

(13) În situația în care o persoană nu îndeplinește condițiile de acces în Liceul Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova 

refuză să părăsească clădirea instituției și/sau pătrunde în incintă, personalul de pază va suna la numărul de urgență 

112. 

Personalul de pază este direct răspunzător de pătrunderea unor persoane străine în incinta LTAMC. 

 

CAPITOLUL IV. – RESURSE UMANE 

IV.1. Cadre didactice 

Art. 40  Prezentul Regulament are ca anexe următoarele documente :  

 Fișa postului pentru cadre didactice;  

 Fișa postului pentru personal didactic auxiliar;  

 Fișa postului pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație; 

 Fișa postului pentru responsabilul de arie curriculară;  

 Fișa postului pentru directorul adjunct.  

Cadrele didactice se obligă, prin semnătură, să respecte prevederile acestor documente. 

Art. 41. 

(1) Cadrele didactice au următoarele obligații: 

- să efectueze serviciul pe școală conform planificării afișate; 

- să-și îndeplinească serviciul în mod conștiincios și responsabil, între orele 7:30 – 14:30, fără a părăsi incinta 

instituției în acest timp; 

- în timpul serviciului pe școală, răspund de baza materială a școlii, de starea disciplinară a elevilor și de 

păstrarea curățeniei; 

- să aibă o ținută decentă și să întâmpine cu solicitudine persoanele străine care intră în școală, informându-se 

asupra scopului vizitei acestora și conducându-i la cei pe care ii caută; 

- răspund de securitatea elevilor în timpul pauzelor, precum și în intervalul 7:30 – 8:00; 
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- vor informa conducerea școlii asupra eventualelor nereguli și abateri disciplinare, consemnându-le și în 

caietul de procese – verbale ale serviciului pe școală; 

- profesorul de serviciu de la parter supraveghează intrarea și ieșirea elevilor în și din școală, stând la intrare; 

profesorul de serviciu de la etaj supraveghează coridorul, sălile de clasă și interzice prezența elevilor la 

ferestre, pentru a se evita accidentele; 

- la sfârșitul orelor de curs, învățătorul și profesorul de serviciu pe școală vor verifica, împreună cu 

administratorul sau cu îngrijitoarele, clasele de la nivelul clădirii la care a fost de serviciu, cancelaria, 

coridoarele, punctele sanitare, urmărind ca ferestrele să fie deschise pentru aerisire, tablele să fie șterse, 

coșurile de gunoi să fie golite, scaunele să fie ridicate pe bănci; 

- profesorul de serviciu are obligația de a număra și a asigura prezența tuturor cataloagelor, precum și de a le 

lăsa în siguranță la sfârșitul efectuării serviciului; 

- va încuia dulapul cu cataloagele și va preda cheia secretarului; atât predarea cheii cât și preluarea acesteia 

sunt consemnate în caietul de procese – verbale, sub semnătură (profesor de serviciu și secretar); 

- verifică și stinge lumina pe coridoare înainte de prima ora de curs, precum și în pauză; poartă în timpul 

serviciului, la piept, legitimația de profesor de serviciu pe care o preia de la secretariat și o predă secretarului; 

- serviciul pe școală se efectuează integral conform planificării afișate, de către toate cadrele didactice, fără 

transferarea responsabilităților, conform dispoziției directorului și fișei postului, contând în evaluarea finală 

pentru acordarea calificativului anual. 

- Să îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa individuală a postului la termenele stabilite; 

- Să îndeplinească sarcinile trasate de organele de decizie și de lucru; 

- Să participe la activitățile tuturor comisiilor din care fac parte; 

- Să efectueze planificările și să le prezinte responsabililor de catedră la termenele stabilite; 

- Să se preocupe de perfecționarea continuă în specialitate și psihopedagogică (prin studiu individual) și să 

participe la acțiunile de perfecționare organizate de catedră, școală, I.S.J., și la reciclări periodice (conform 

deciziei Consiliului de administrație); 

- Să pregătească permanent și cu responsabilitate toate activitățile didactice; profesorii debutanți precum și 

cadrele desemnate de Consiliul de Administrație vor întocmi planuri de lecție; 

- Să întocmească și să transmită la termen statisticile și informările solicitate de responsabilii comisiilor și de 

direcțiune; 

- Să folosească un limbaj corespunzător în relațiile cu elevii, cu părinții, cu celelalte cadre didactice și cu 

personalul școlii; 

- Să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică și psihică; 

- Să nu aplice pedepse corporale; 

- Să respecte deontologia profesională; 

- Să nu desfășoare activități politice și de prozelitism religios în școală; 

- Să nu lipsească nemotivat de la ore sau de la serviciul pe școală; 

- Să anunțe la începutul programului conducerea școlii în cazul în care nu se poate prezenta la ore din motive 

medicale; 

- Să anunțe conducerea școlii în cazul în care elevii unei clase absentează de la oră, să treacă absențele și să 

rămână în școală pe durata respectivei ore; 
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- Să consemneze absențele la începutul orelor și notele acordate în catalog; profesorii care utilizează catalogul 

personal au obligația de a consemna absențele și notele în catalogul oficial la sfârșitul fiecărei zile de curs; 

- Să anunțe profesorii de serviciu dacă rețin catalogul în afara orelor de curs; 

- Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învățare și să desfășoare activități suplimentare 

cu elevii capabili de performanță; 

- Să respecte programa școlară și ordinele M.E.N  privind volumul temelor pentru acasă (20 – 25 minute pentru 

o oră de curs), pentru a nu suprasolicita elevii; 

- Să nu dea teme de vacanță decât cu caracter facultativ; 

- Să nu facă presiuni asupra elevilor pentru a-i determina să participe la concursuri și alte activități extra 

curriculare; 

- Să încheie situația școlară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs; 

- Să facă evaluarea elevilor ținând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare; 

- Să discute cu părinții evaluarea elevilor în orele de consultații stabilite la începutul anului școlar. 

(2) Pentru absențe nemotivate la ore sau pentru acțiuni care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs, cadrele 

didactice vor fi supuse sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Cadrul didactic este obligat să semneze zilnic 

condica de prezență și să consemneze conținutul tematic al activității de învățare corespunzător planificării 

calendaristice. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de Statutului personalului 

didactic. Nu se admit întârzieri, absențe nemotivate, schimbarea orelor între profesori. Învoirile cadrelor didactice se 

acceptă numai pe baza cererilor scrise înregistrate la secretariatul școlii. Concediile medicale se depun la secretariatul 

școlii în termen de maximum trei zile de la reluarea activității. 

(3) Anual, conform R.I, întregul personal va fi evaluat; personalul didactic va motiva și va justifica, prin documente, 

punctajul realizat în urma autoevaluării; 

(4) Pentru realizări deosebite, personalului didactic i se acordă recompense. 

(5) Încălcarea obligațiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară și se 

sancționează conform Statutului personalului didactic. 

(6) Profesorii diriginți au obligațiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ 

preuniversitar de stat. 

(7) Personalul didactic are obligația să cunoască și să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016; 

Art. 42. În Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova și în unitățile arondate, fumatul, consumul de băuturi 

alcoolice sau droguri este interzis conform legii, iar ținuta decentă este obligatorie. 

IV. 2 Personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Art.43. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unității de învățământ. 

• Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul unității de învățământ și pentru alte persoane interesate, 

potrivit unui program de lucru aprobat de director. Acest program se desfășoară zilnic între orele 14-16. 

• Secretariatul asigură permanența pe întreaga perioadă de desfășurare a orelor. 

• Secretarul completează fișele matricole, cataloagele de corigență și se ocupă de arhivarea tuturor documentelor 

școlare. 

• În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

• Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministrului 

Educației, Cercetării și Tineretului. 
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• Procurarea, completarea, eliberarea și evidență actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul 

preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului. 

• Evidență, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării, se face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16 din 2 aprilie 1996. 

• Atribuțiile specifice postului de secretar se regăsesc în fișa postului. 

1. Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ. 

2. Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul unității de învățământ și pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director ; 

 3. Secretariatul asigură permanența pentru întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs ; 

 4. Secretarul aduce condica în cancelarie și o ia la sfârșitul orelor ; 

 5. Secretarul descuie și încuie fișetul în care se păstrează cataloagele, la începutul/terminarea orelor, după ce 

a verificat, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor ; 

 6. Secretarul completează fișele matricole, cataloagele de corigență și se ocupă de arhivarea documentelor 

școlare; În perioada vacantelor școlare cataloagele se păstrează la secretariat ; 

 7. Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se face în conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al 

ministrului educației și cercetării ; 

 8. Procurarea, completarea, eliberarea și evidență actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul 

preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării ; 

 9. Evidență, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educației și 

cercetării , se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 

Atribuții și responsabilități : 

1. Este responsabil cu evidență personalului didactic și nedidactic ; 

2. Operează imediat și cu exactitate, în carnetele de muncă, toate modificările privind salarizarea, gradele, 

treptele, gradațiile și celelalte date prevăzute de normativele de completare a acestor documente, pe baza 

criteriilor emise de directorul unității școlare; 

3. Întocmește documentele de personal (adeverință/copii etc.) pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă 

a acestora aprobată de director și în termenul stabilit o dată cu aprobarea. Răspunde de exactitatea datelor 

înscrise în aceste documente; 

4. Completează rubricile statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime și 

indemnizațiile, aferente funcțiilor în vigoare în perioada respectivă; 

5. Completează actele de studii ale absolvenților; 

6. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) în baza cererilor solicitanților. Se ocupă de 

completarea registrelor matricole și a cataloagelor examenelor de absolvire care atestă dreptul de eliberare a 

acestor documente ; 

7. Întocmește dosarele pentru elevii înscriși la examenul de bacalaureat și le pune la dispoziția comisiei, după ce 

au fost verificate și aprobate de directorul unității școlare; 

8. Completează diplomele de bacalaureat, certificatele de absolvire, imediat după susținerea examenelor ; 

9. Se ocupă de întocmirea tabelelor pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec ; 
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10. Eliberează fără cerere, după ce au fost completate pentru toți absolvenții, înregistrate și semnate de către 

director în baza cataloagelor respective, diplomele de bacalaureat, certificatele de absolvire etc. ; 

11. Întocmește situațiile școlare cerute de inspectoratul școlar și de ministerele de resort, după cum urmează : 

- Completează situațiile statistice ale elevilor și claselor la începutul anului școlar și la sfârșitul semestrelor pe 

baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral; 

- Actualizează permanent registrul de evidență și înscriere a elevilor; 

- Înscrie, în fișele  de încadrare anuale ale unității școlare, cu personalul didactic, datele privind vechimea, 

salariul, gradele didactice și statutul de încadrare (titular, detașat, suplinitor); 

12. Păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, 

registrelor matricole. Sigiliul unității școlare este păstrat  în condiții de securitate; 

13. Se ocupă de organizarea arhivei școlare, în conformitate cu legislația în vigoare; 

14. Completează foile matricole ; 

15. Se îngrijește de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară (legi, decrete, ordine, 

regulamente, instrucțiuni, metodologii); 

16. Întocmește și trimite, la termenele stabilite, situațiile statistice școlare; 

17. Întocmește complet statele de plată; 

18. Întocmește statele pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, pentru concediile medicale, de maternitate, pentru 

burse ; 

19. Întocmește statele de funcții ; 

20. Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 

21. Păstrează documentele privitoare la acordarea ajutoarelor materiale pentru elevi; 

22. Întocmește și trimite, în termenele stabilite lunar situațiile privind numărul de elevi în drept să primească 

alocația de stat; 

23. Redactează corespondența școlii ; 

24. Participă permanent la instruirile cu această tematică, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și 

întocmește situațiile solicitate de acesta ; 

25. Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmește diverse situații necesare procesului instructiv 

educativ și activităților de secretariat ; 

26. Se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte 

și complete a reformei învățământului ; 

  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini 

repartizate de angajator, în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art.44. Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unității de învățământ. 

• Serviciul de contabilitate al unității de învățământ și al centrului de execuție bugetară, subordonat directorului-

ordonator secundar de credite, asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a 

unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

• Contabilitatea îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte 

normative. 
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• Atribuțiile specifice postului de contabil se regăsesc în fișa postului. 

Atribuții și responsabilități: 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate 

de angajator, în condițiile legii. 

1. coordonează primirea, verificarea și înaintarea centralizată a bilanțurilor contabile și a celorlalte anexe la 

bilanț de la unitățile școlare pe care le coordonează inclusiv a situațiilor financiare pentru propria unitate în 

condițiile și termenele prevăzute, la compartimentul contabilitate al I.S.J. TIMIȘ; 

2. dispune întocmirea și ulterior verificarea și prezentarea centralizată la I.S.J. TIMIȘ a diverselor situații 

solicitate de compartimentele funcționale din cadrul I.S.J. TIMIȘ pentru toate unitățile școlare pe care le 

coordonează; 

3. angajează unitatea școlară, alături de director, în orice acțiune patrimonială; 

4. reprezintă unitatea, alături de directorul acesteia, în relațiile cu agenții economici, în cazul încheierii 

contractelor economice în conformitate cu legislația în vigoare; 

5. organizează și exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale; 

6. întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele și în condițiile stabilite de 

lege; 

7. întocmește corespondența privind virările, transferurile, deblocările de credite și necesarul de credite 

suplimentare; 

8. urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare; 

9. coordonează și îndrumă întreaga activitate financiar contabilă a unității; 

10. efectuează operațiunile contabile, atât sintetice, cât și analitic, și are în vedere ca evidența să fie ținută la zi; 

11. întocmește acte justificative și documente contabile cu respectarea formularelor și regulilor de alcătuire și 

completare în vigoare; 

12. întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturi bancare; 

13. coordonează și verifică activitatea desfășurată la casieria unității; 

14. organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruirea personalului în vederea efectuării corecte 

a operațiunii de inventariere; 

15. verifică centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea bunurilor; 

16. verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează în evidențele contabile; 

17. instruiește și controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale; 

18. constituie contracte de garanție pentru gestionări și urmărește modul de formare a garanțiilor materiale; 

19. întocmește și execută planurile de salarii în conformitate cu statul de funcții al unității; 

20. urmărește aplicarea și respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic 

și tehnic – administrativ; 

21. întocmește dările de seamă contabile și cele statistice, precum și contul de execuție bugetară, lunar, 

trimestrial și anual; 

22. verifică statele de plată, indemnizațiile de concediu și bursele; 

23. verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli  a unor sume , în limitele de competență stabilite de lege; 
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24. fundamentează necesarul de credite având în vedere necesitățile din unitate; 

25. urmărește modul de aprovizionare și distribuire a materialelor în unitate; 

26. întocmește referat și îl supune aprobării privind componența comisiilor de recepție atât pentru bunuri intrate 

în unitate cât și pentru materiale; 

27. întocmește notele contabile în baza actelor justificative pe surse de finanțare; 

28. înregistrează notele contabile în fișe sintetice și analitice; 

29. realizează balanțele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii și sponsorizări și le 

înaintează la I.S.J.TIMIȘ; 

30. creează baza de date în calculator privind patrimoniul unității atât pe coduri conform Legii nr. 15/1994, cât 

și pe locuri de folosință (cabinete și laboratoare); 

31. întocmește, lunar, balanțe de verificare pe solduri și rulaje, pe surse de finanțare; 

32. întocmește balanța analitică trimestrială pentru obiecte de inventar, anual pentru mijloace fixe și lunar pentru 

materiale și ambalaje; 

33. întocmește, pentru fiecare gestionar, fișa cu garanțiile materiale, și lunar, întocmește balanța analitică cu 

soldurile acestora; 

34. întocmește fișe pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix; 

35. întocmește fișe cu materiale aprovizionate; 

36. înregistrează, lunar, consumurile de materiale în baza bonurilor de consum; 

37. clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fișe și balanțe de 

verificare; 

38. îndeplinește orice sarcină cu caracter financiar contabil dată de directorul unității școlare sau stipulate, 

expres, în acte normative; 

39. îndeplinește și alte sarcini de serviciu date de către directorul unității. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art. 45. Administratorul de patrimoniu 

Atribuții și responsabilități : 

1. rezolvă, cu aprobarea conducerii școlii, toate problemele ce revin sectorului gospodăresc; 

2. întocmește planul de muncă al sectorului, stabilește sarcini concrete pe fiecare angajat în parte și urmărește 

rezolvarea lor; 

3. coordonează, îndrumă și controlează modul cum angajații din subordine își îndeplinesc sarcinile; 

4. răspunde de buna planificare și întrebuințare a materialelor și instalațiilor pe care le are în subordine; 

5. gestionează și răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituției, pe care le repartizează 

pe subgestiuni și ține evidența acestora; 

6. administrează localurile instituției, asigură și dispune curățenia lor și se ocupă de buna întreținere și 

funcționare a acestora; 

7. asigură paza și securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor și răspunde 

de protecția muncii în sectorul administrativ; 
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8. răspunde de pregătirea la timp a școlii pentru începutul anului școlar din punct de vedere igienico-sanitar; 

9. ia măsurile necesare pentru a se efectua reparațiile la localuri și la mobilierul deteriorat; 

10. predă clasele diriginților și comitetelor de clasă cu bunurile existente la fiecare început de semestru școlar și 

le preia la sfârșitul semestrului pe bază de proces-verbal; 

11. face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite (propuneri de casare). Se ocupă de procurarea 

materialelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției, precum și a unor obiecte de inventar, pentru 

desfășurarea activităților educative și cultural-sportive; 

12. recuperează împreună cu diriginții contravaloarea pagubelor produse de elevi; 

13. urmărește aplicarea și respectarea normelor de igienă; 

14. îndeplinește toate sarcinile stabilite de conducerea școlii, de organele sanitare, de pază contra incendiilor, 

precum și celelalte sarcini stabilite de normele legale în vigoare pe linie administrativă. 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini 

repartizate de angajator, în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art.46. Bibliotecarul este subordonat directorului unității de învățământ. 

Atribuțiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fișa postului. La nevoie, îndeplinește și alte atribuții, dispuse 

de angajator, în condițiile legii.  

1. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea 

rațională a fondului de publicații. 

2. Activitățile de bază ale bibliotecarului sunt : 

a) Îndrumă lectura și studiul și ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziția acestora 

instrumente de informare, respectiv fișiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o 

orientare rapidă în colecțiile bibliotecii ; 

b) Sprijină informarea  și documentarea rapidă  a personalului didactic ; 

c) Participă la toate cursurile de formare continuă. 

3.  Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice : lansarea de carte, întâlniri literare, 

simpozioane, vitrine  și expoziții de cărți, prezentarea de manuale opționale ; 

4.  Bibliotecarul răspunde de administrarea fondului de manuale școlare pentru ciclul inferior al liceului și anume : 

 Formulează cererea de manuale pentru învățământul obligatoriu pentru anul școlar viitor în funcție de 

planul de școlarizare aprobat ; 

 Preia manualele școlare de la diriginții/elevii claselor și le păstrează pentru promoția viitoare în 

perspectiva folosirii acelorași manuale ; 

 Organizează activități de întreținere a acestor manuale ; 

 Recuperează manualele/dispune restituirea contravalorii acestora serviciului contabilitate, de la elevii 

care  nu au predat manualul ; 

 Semnează fișele de lichidare ale elevilor care au terminat ciclul de școlarizare sau care pleacă din școală 

sub diferite forme. 

Atribuții și responsabilități ; 
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1. Răspunderea privind gestionarea, securitatea și buna păstrare a colecțiilor și a dotării bibliotecii ; 

2. Operarea la timp în documentele de evidență a colecțiilor ; 

3. Verificarea colecțiilor în vederea selectării publicațiilor pentru casare ; 

4. Recuperarea la timp a publicațiilor împrumutate ; 

5. Atragerea elevilor la bibliotecă și stimularea lecturii ; 

6. Acțiuni instructiv educative, informativ-formative inițiate în colaborare cu cadrele didactice ; 

7. Propuneri privind componența colectivului de sprijin al bibliotecii în rândul elevilor. 

Activități specifice : 

1. Evidența și popularizarea  publicațiilor ; 

2. Achiziții și casare de cărți și  publicații ; 

3. Depozitare, catalogare, clasificare, împrumut, colaborarea cu unele compartimente ale CCD, în vederea 

activității de formare continuă, participarea obligatorie la stagii de pregătire inițială și continuă ; 

4. Realizarea unei baze de date computerizate, privind fondul de carte al bibliotecii, recenzia celor mai 

lecturate cărți și a celor intrate în bibliotecă; 

5. Realizarea documentației pentru un curs opțional de biblioteconomie pentru elevii care nu frecventează 

ora de religie respectiv pentru elevii care doresc să se specializeze în acest domeniu. 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini 

repartizate de angajator, în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art.47. Laborantul este subordonat directorului unității de învățământ. Atribuțiile  sunt menționate în fișa  postului  

aprobată de director. 

Atribuții și responsabilități 

În calitate de gestionar al laboratorului de fizica și chimie: 

1.  - răspunde de gestiunea laboratorului de fizica și chimie, ținând o evidență clară a materialului existent în laborator, 

în urma inventarelor făcute anual la nivelul unității școlare; 

2.  - identifică și propune casarea materialului didactic a cărui utilizare este imposibilă sau a cărui utilizare prezintă 

pericol pentru elevi și profesori; 

3. - împreună cu profesorii care desfășoară ore în laborator, urmărește păstrarea mobilierului în bune condiții: în cazul 

producerii unor stricăciuni, îl informează, după caz, pe profesor, diriginte și pe directorul unității școlare, în vederea 

recuperării prejudiciului de la elevul vinovat; 

4. - participă la recepționarea materialului didactic nou intrat în școală, urmărind ca acesta să corespundă parametrilor 

menționați în fișa tehnică ce însoțește produsul și întocmește proces-verbal de recepție, iar în cazul când produsul 

corespunde, îl înregistrează în fișele de inventariere; 

5. - urmărește ca instalațiile anexe ale laboratorului să fie în stare de funcționare, iar în caz contrar va solicita, prin 

referat de necesitate adresat conducerii școlii, asigurarea fondurilor necesare reparației; 

6. - respectă cu strictețe normele privind protecția muncii și normele privind prevenirea și stingerea incendiilor, 

transmise de inspectoratul școlar. 

În calitate de cadru didactic auxiliar: 
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7. - colaborează cu profesorul de fizică / chimie pentru pregătirea lucrărilor experimentale la orele de fizică / chimie; 

8. - în timpul orelor, asigură asistenta tehnică profesorilor, intervenind ori de câte ori acest lucru se impune; 

9.  - se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte și 

complete a reformei învățământului. 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate 

de angajator, în condițiile legii. 

Sarcini de secretariat: 

1. înregistrări corespondență intrări-ieșiri; 

2. distribuire corespondență în teritoriu și în interiorul instituției; 

3. întocmire adeverințe elevi și personal; 

4. întocmire și depunere situații statistice lunare și anuale (S1, S3 etc) solicitate de ISJ Timiș; 

5. întocmirea altor situații neprevăzute cerute de ISJ Timiș, Primărie sau alte instituții cu care unitatea de 

învățământ colaborează; 

6. depunere declarații lunare la CJP Timiș; 

7. depunere declarații lunare AJOFM Timiș; 

8. depunere declarații lunare Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș; 

9. completarea registrelor matricole la zi și a registrului de evidență a elevilor; 

10. corespondența și evidența elevilor la zi (transferuri și foi matricole etc); 

11. completarea foilor matricole pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a; 

12. dactilografierea documentelor de la direcțiune (decizii și diverse situații); 

13. completarea portofoliului personal pentru educație permanentă – absolvenții  clasei a XII-a; 

14. participă la îndosarierea actelor pentru arhivă. 

Art.48. Responsabilități și sarcini ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE 

Se prezintă la serviciu cu 15 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru  rezolvarea sarcinilor de 

serviciu , semnează condica de prezență și se prezintă la administratorul școlii  pentru a se informa asupra problemelor 

care trebuie rezolvate și  a priorității acestora. În cazul în care administratorul sau conducerea școlii constată că  

muncitorul nu este apt (este : obosit sau sub influența băuturilor alcoolice/stupefiante), acesta/aceasta va lua măsurile 

corespunzătoare legislației în vigoare. 

1. Gestionează bunurile: 

- preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spații sanitare și răspunde de păstrarea și 

folosirea lor în condiții normale; 

- preia periodic materialele pentru curățenie, pe care le folosește conform destinației acestora și în dozajul 

corespunzător. Administratorul verifică aceste aspecte. 

- răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceștia sunt la alte activități 

sau/și a celor pe care elevii le lasă/uită, în sala de clasă după orele de program. 

2. Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului: 

- măturat, spălat și ștergerea prafului; 

- spălarea după fiecare pauză a băilor, după pauza mare, a holurilor și rade guma de mestecat; 
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- scuturarea preșurilor (unde este cazul); 

- spălatul ușilor, geamurilor, chiuvetelor, faianței și mozaicurilor; 

- păstrează instalațiile sanitare în condiții normale de funcționare; 

- execută lucrări de vopsire (când este cazul); 

- curățenia sălilor de clasă (zilnic) ; 

- aspiră praful în sălile : informatica, contabilitate, secretariat, cancelarie, direcțiune și alte spații  în care este 

necesar acest lucru ; 

3. Conservă bunurile: 

- controlează zilnic ușile, geamurile, mobilierul, robinetele și semnalează defecțiunile constatate 

administratorului . 

4.        În perioada vacanțelor școlare, îngrijitorul poate primi și următoarele sarcini : 

- Executarea unor lucrări de : peisagistică , zugrăveli, vopsitorie, amenajări interioare și exterioare, 

acoperirea unor porțiuni cu beton, văruirea pomilor/a bordurilor aleilor, plantarea pomilor fructiferi și a  

pomilor ornamentali etc. ; 

- Pregătirea lemnelor pentru alimentarea centralei termice, curățenia podului școlii, tăierea ierbii de pe 

terenul de sport și a zonelor verzi etc ; 

5. În  timpul serviciului, îngrijitorul are și sarcina de a supraveghea  și informa administratorul /conducerea 

școlii  de prezența persoanelor străine în spațiile aparținând școlii  precum și informarea conducerii școlii de   

unele aspecte privind comportamentul violent/distructiv  al  elevilor  pe timpul pauzelor . Această sarcină  

revine îngrijitorului și profesorului de serviciu, deoarece  între orele 600 –2200 în organigrama școlii nu este 

prevăzut post de paznic. 

Programul zilnic, după cum urmează: 7-15 cu 1/2 de oră pauza de masă. 

În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obliga să îndeplinească și alte sarcini repartizate de 

conducerea unității în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art.49.Responsabilități și sarcini FOCHIST 

1. Se prezintă la serviciu cu 15 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru  rezolvarea sarcinilor 

de serviciu , semnează condica de prezență și se prezintă la administratorul  școlii  pentru a se informa asupra 

problemelor care trebuie rezolvate și a priorității acestora. În cazul în care administratorul sau conducerea 

școlii constată că muncitorul nu este apt (este: obosit sau sub influenta băuturilor alcoolice/ stupefiante), 

acesta/aceasta va lua măsurile corespunzătoare legislației în vigoare. 

2.   ATRIBUȚII, LUCRĂRI, SARCINI: 

 între orele 6 și 15 paza la toate clădirile școlii; 

 verifică centrala de gaz de la liceu și de la grădiniță de câte ori este nevoie; 

 verifică caloriferele și aerisesc dacă este cazul; 

 preia alimentele din programul „LAPTE ȘI CORN” și le predă pe bază de proces verbal îngrijitoarei;  

 iarna, matură zăpada la clădirea liceului; 

 verifică geamurile  și ușile daca sunt închise; 
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 respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecția muncii; 

 răspunde la solicitările conducerii unității de învățământ atunci când lucrările din școală impun acest fapt; 

 nu are voie să vină la serviciu în stare de ebrietate și nici să consume băuturi alcoolice în timpul 

programului de lucru; 

 pe perioada vacanțelor verifică și remediază anumite defecțiuni de la instalația de încălzire; 

 nu are voie să depoziteze nimic în sala cazanelor și nici pe căile de acces către aceasta; 

 menține și răspunde de obiectele de inventar din dotare; 

 nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului; 

 să respecte normele de protecția muncii și PSI; 

 participă la amenajările ce se fac în sălile de clasă și în curtea școlii; 

 să îndeplinească și alte sarcini când i se cere de către șeful ierarhic superior; 

3. În perioada vacanțelor școlare,  fochistul poate primi și următoarele sarcini : 

 executarea unor lucrări de : peisagistică , zugrăveli, vopsitorie, amenajări interioare și exterioare, 

acoperirea unor porțiuni cu beton, văruirea pomilor/a bordurilor aleilor, plantarea pomilor fructiferi și a  

pomilor ornamentali etc. ; 

 pregătirea  lemnelor pentru alimentarea centralei termice, curățirea podului școlii, tăierea ierbii de pe 

terenul de sport și a zonelor verzi etc ; 

În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de 

conducerea unității în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

Art.50. Responsabilități și sarcini MUNCITOR ÎNTREȚINERE 

1. Se prezintă la serviciu cu 15 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru  rezolvarea sarcinilor 

de serviciu , semnează condica de prezență și se prezintă la administratorul  școlii  pentru a se informa asupra 

problemelor care trebuie rezolvate și a priorității acestora. În cazul în care administratorul, conducerea școlii 

constată ca  muncitorul nu este apt (este obosit sau sub influența băuturilor alcoolice/ stupefiante), 

acesta/aceasta va lua măsurile corespunzătoare legislației în vigoare. 

2. ATRIBUȚII, LUCRĂRI, SARCINI: 

 verifică în fiecare zi de luni și de cate ori este nevoie clanțele de la uși, prizele și întrerupătoarele; repară acolo 

unde este cazul; 

 verifică în fiecare zi de marți băncile din fiecare clasă și scaunele, efectuând reparațiile necesare; 

 verifică în fiecare zi de miercuri geamurile la toate clădirile, face reparațiile necesare și schimbă sticla acolo 

unde este cazul; 

 matură curtea liceului și frontul stradal în fiecare zi; 

 verifică permanent instalațiile sanitare din toate sectoarele și remediază orice avarie sesizată; 

 verifică coșurile de fum; 

 toate materialele necesare sunt solicitate de administrator; 

 respecta normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecția muncii; 
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 răspunde la solicitările conducerii unității de învățământ atunci când lucrările din școală impun acest fapt; 

 nu are voie să vină la serviciu în stare de ebrietate și nici să consume băuturi alcoolice în timpul 

programului de lucru; 

 pe perioada vacanțelor verifică și remediază anumite defecțiuni din instalația de încălzire; 

 nu are voie să depoziteze nimic în sala cazanelor și nici pe căile de acces către aceasta; 

 menține și răspunde de obiectele de inventar din dotare; 

 nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului; 

 să respecte normele de protecția muncii și PSI; 

 participă la amenajările ce se fac în sălile de clasă și în curtea școlii; 

 să îndeplinească și alte sarcini când i se cere de către șeful ierarhic superior. 

3. În perioada vacanțelor școlare,  muncitorul de întreținere  poate primi și următoarele sarcini : 

 Executarea unor lucrări de : peisagistică, zugrăveli, vopsitorie, amenajări interioare și exterioare, 

acoperirea unor porțiuni cu beton, văruirea pomilor/a bordurilor aleilor, plantarea pomilor fructiferi și a  

pomilor ornamentali etc. ; 

 Pregătirea  lemnelor pentru alimentarea centralei termice, curățirea podului școlii, tăierea ierbii de pe 

terenul de sport și a zonelor verzi etc ; 

În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obliga să îndeplinească și alte sarcini repartizate de 

conducerea unității în condițiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

după sine sancționarea legală. 

CAPITOLUL V. – ELEVII 

V.1. Dobândirea calității de elev 

Art.51. Dobândirea calității de elev a liceului se face în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, anexă la ordinul nr. 5079/2016. 

V.2. Exercitarea calității de elev 

Art. 52.  

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile curriculare și extra 

curriculare existente în programul școlii. 

(2) Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

 

Art. 54.  

(1) Evidențierea prezenței se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog 

absențele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt considerați absenți la ora respectivă. 

(2) În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând 

motiva absenta până la sfârșitul orei. 

Art. 55. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor 

fi puși în discuția Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancționați. 
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Art. 56. Părăsirea spațiilor de învățământ (sală de clasă, laborator, teren de sport, școală) în timpul orelor de curs se 

face numai în cazuri de forță majoră cu aprobarea cadrului didactic sau a profesorului – diriginte. Părăsirea școlii în 

aceste situații se face pe baza biletului de voie semnat de diriginte (în lipsa acestuia, a unui director), și a profesorilor 

care au anunțat lucrări scrise pentru ziua respectivă. 

Art.57 Absențele în urma îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forță majoră dovedite cu acte 

legale sunt considerate motivate. 

Art.58.  

(1) Motivarea absențelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte: 

• adeverințe eliberate de  medicul de familie sau medicul specialist, prezentate în 7 zile de la revenirea în școală, sub 

rezerva vizării din partea medicului școlii; 

• adeverință sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; (elevul va consemna pe verso 

data predării motivării medicale și va semna alături de diriginte); 

• cererea părinților, aprobată de diriginte și director, pentru situații familiale deosebite, fără a depăși 20 de ore pe 

semestru (cererea se depune la diriginte, de către părinte,  înainte de a efectua absențele sau, în cazuri de forță majoră, 

imediat după efectuarea absențelor); cererea va fi înregistrata în registrul pentru motivări în ziua depunerii.. 

Pentru a fi considerate valabile, adeverințele medicale trebuie să conțină în mod vizibil numele și parafa medicului, 

numele cabinetului medical sau al spitalului și diagnosticul. Chiar în situațiile mai sus prezentate, motivarea absențelor 

se face după consultarea părinților. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar 

elevul în cauză este sancționat cu scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 

(2) Motivarea absențelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activității, iar actele doveditoare 

se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului școlar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în termenul 

prevăzut, acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absențelor. 

(3) Pentru elevii sportivi de performanță, care participă la acțiuni la nivel județean național, internațional, organizate 

în timpul semestrelor școlare, directorul liceului poate aproba motivarea absențelor, până la 30 de zile anual, cu 

condiția îndeplinirii de aceștia a obligațiilor școlare. 

(4) Elevii calificați la faza județeană și națională ale olimpiadelor școlare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiți 

de frecvență cu aprobarea direcțiunii, conform precizărilor de mai sus. Aceștia au însă obligația de a recupera 

individual materia pierdută. 

(5) Elevii aflați în situația prevăzută la precedentele două articole nu vor fi examinați scris sau oral în prima săptămână 

de la revenirea la cursuri, iar profesorii clasei le vor acordă sprijinul la recuperarea lecțiilor. 

Art.59. Pentru fiecare 10 absențe nemotivate pe semestru sau pentru 10% ore absentate din numărul total de ore pe 

semestru la o materie se scade un punct la purtare   

Art. 60. În cazul în care elevul absentează nemotivat la un număr de 20 de ore la discipline diferite de studiu sau la 

15% din orele unei discipline, cumulate pe un an școlar, se întocmește preavizul de exmatriculare și se înmânează 

părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură  

Art. 61. În cazul în care un elev din ciclul superior al liceului (clasele XI – XII) absentează nemotivat la un număr de 

40 de ore la discipline diferite de studiu sau la 30% din orele unei discipline, cumulate pe un an școlar, se aplică 

sancțiunea de exmatriculare. Sancțiunea este aplicată de Consiliul profesoral cu condiția emiterii în prealabil a 

preavizului de exmatriculare  

Art. 62. Sunt declarați amânați semestrial sau anual, elevii care au absentat motivat sau nemotivat la cel puțin 50% 

din numărul de ore pe semestru la disciplinele respective. 

V.3. Drepturile elevilor. Recompense 

Art. 63. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Statutul Elevilor,  

   Art.64. 
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 (1) Elevii Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” și ai școlilor primare din Cebza, Macedonia, Petroman și Obad se 

bucură de toate drepturile constituționale și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev. 

 (2) Nici o activitate organizata în școală nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. 

 (3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalitățile și rezultatele evaluării. 

Contestația se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligația de a motiva sau justifica modalitatea de evaluare 

și rezultatele acesteia. În situația în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său 

legal se poate adresa directorului, care, pentru soluționarea contestației, va desemna profesori de specialitate, care nu 

predau la clasa respectivă. 

    Art.65. 

(1) Elevii din învățământul de stat beneficiază de învățământ gratuit. 

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material și financiar pentru studii, acordate de bănci, în 

condițiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obțin performanțe, rezultate foarte bune la 

învățătură sau la activități artistice și sportive, precum și pe cei cu situație materială precară. 

   Art.66. Conducerea școlii este obligată să pună, gratuit, la dispoziția elevilor, bazele materiale și bazele sportive 

pentru pregătirea organizată a acestora. 

   Art.67. În timpul școlarizării, elevii beneficiază de asistență psihopedagogică și medicală gratuită. De asemenea, ei 

au dreptul la bilete cu prețuri reduse, la spectacole, la muzee, la manifestări cultural-sportive și la transportul în comun, 

pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

   Art.67. Elevii din învățământul obligatoriu primesc gratuit manuale școlare. 

   Art.68. 

 (1) În fiecare unitate de învățământ se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasa. 

 (2) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unității de învățământ și 

care este anexa a  regulamentului intern. 

 (3) Consiliul elevilor își desemnează reprezentanții, elevi care au împlinit vârsta de 18 ani din clasele a XI-a sau  a 

XII-a, pentru a participa la ședințele Consiliului de administrație al unității de învățământ. 

   Art. 69. Elevii au dreptul să participe la activitățile extrașcolare organizate în școală. 

   Art. 70.  

(1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri, care se organizează și funcționează pe 

baza unui statut propriu, aprobat de director. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15, alin(2) din Convenția cu privire la drepturile copilului, nu poate 

fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul 

siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publica sau drepturile și libertățile 

altora. 

 (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi susținute în școală, la cererea grupului 

de inițiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea va fi condiționata de acordarea de garanții scrise, oficiale 

privind asigurarea, de către organizatori, a securității persoanelor și a bunurilor. 

 (4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în școala contravine principiilor sus menționate, 

directorul poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități. 

   Art.71  

(1) În școala noastră, conform legii, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii, este 

garantată. 
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(2) În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, 

sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile prezentului regulament de ordine interioară 

sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, directorul va suspenda 

editarea și difuzarea acestora. 

   Art.72. Elevii cu aptitudini și performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani într-un an școlar, conform 

metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. 

Art. 73. Dreptul de a contesta rezultatele lucrărilor scrise. 

Art. 74. Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare. 

Art. 75 Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe anonime. 

Art. 76 Dreptul de a fi consemnată în catalog absență, doar în cazul în care nu sunt prezenți la orele de curs. 

           Recompensarea elevilor 

Art. 77. Elevii vor fi recompensați prin premii acordate la sfârșitul anului școlar. 

• Se acordă titlul de șef de promoție absolventului clasei a VIII-a și absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie 

a tuturor anilor de liceu, cu condiția să aibă 10 la purtare în toți anii. 

• Se pot acorda premii speciale pentru un elev care, prin rezultatele obținute, a contribuit la creșterea prestigiului școlii 

și au media 10 la purtare. 

  Art.78. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportare 

exemplară, și au media 10 la purtare pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor clasei ; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, cu mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul 

este evidențiat; 

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenți economici sau de 

sponsori; 

e) premii, diplome și medalii; 

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tară și din străinătate ; 

g) premiul de onoare al unității de învățământ. 

Art. 79. 

(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârșitul anului școlar se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

dirigintelui, a consiliului clasei și a directorului școlii. 

(2) Se pot acordă premii elevilor care: 

a) au obținut primele trei medii generale pe clasă, dar nu  mai mici de 9,00, iar la purtare obligatoriu să 

aibă media 10,00; pentru următoarele  medii se pot acorda mențiuni ; 

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu ; 

c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate 

la nivelul local, județean, național sau internațional ; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținuta morală și civică ; 

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecvență pe parcursul anului școlar. 
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Art. 80. Organizarea și regulamentul Consiliului elevilor 

a) Consiliul elevilor pe școală se constituie din reprezentanții claselor în primele 2 săptămâni de școală. Fiecare clasă 

desemnează 2 reprezentanți. Consiliul se întrunește semestrial sau la solicitarea biroului sau a direcțiunii școlii. 

b) Consiliul elevilor este condus de un birou, format din 5 membri (președinte, locțiitor, responsabili pe probleme). 

Președintele este membru al Consiliului de administrație al școlii. 

c) De comunicarea cu Consiliul elevilor răspunde coordonatorul de proiecte și programe 

d) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor și propune măsuri privind îmbunătățirea: 

• activităților didactice; 

• activităților extra curriculare; 

• disciplinei și frecvenței; 

• relațiilor elev – profesor, elev – elev; 

• relațiilor cu alte unități de învățământ; 

• integrării socio-profesionale; 

• activităților din timpul liber; 

e) Problemele ridicate și propunerile făcute de către Consiliul elevilor vor fi aduse la cunoștința Consiliului de 

Administrație al liceului, care va lua măsuri de rezolvare a acestora. Problemele soluționate vor fi aduse la cunoștință 

elevilor și cadrelor didactice. 

f) Dacă președintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație problemele și măsurile 

prezentate de șefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru școlar. 

g) Consiliul elevilor își desfășoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou și a unui grafic de întruniri 

cuprinzând problematica și data. Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administrație al liceului. 

h) Din partea Consiliului de Administrație activitatea va fi coordonată de coordonatorul de proiecte și programe. 

i) La întrunirile Consiliului și biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar din fiecare se va depune la 

direcțiune. 

Art. 81. Școala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenției cu privire la drepturile copilului și 

art. 98 din Regulamentul unităților școlare și prezentul regulament. 

V.4. Responsabilitățile elevilor. Sancțiuni pentru nerespectarea acestora. 

Art. 82. Elevii din învățământul de stat și particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 

Art. 83. 

(1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

În timpul orelor de curs trebuie 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, 

personalul auxiliar cât şi faţă de ceilalţi elevi. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată în ceea ce priveşte 

exprimarea, gestica, mimica etc. atât în şcoală, cât şi în afara ei. Elevii au obligaţia de a-şi respecta colegii, personalul 

didactic şi nedidactic al şcolii şi persoanele acreditate de conducerea şcolii să desfăşoare activităţi în incinta liceului. 

(2) În școala noastră, elevii au îndatorirea să poarte uniforma școlii cu emblemă și să posede în permanență legitimația 

de elev. 

(3) Elevii trebuie să cunoască și să respecte : 
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f) legile statului, imnul național și însemnele naționale; 

g) prezentul regulament și Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

h) regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății; 

i) normele de tehnica securității muncii, de prevenire și de stingerea incendiilor; 

j) normele de protecție civilă; 

k) normele de protecție a mediului. 

Art. 84. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte învățătorilor și profesorilor pentru 

consemnarea notelor, profesorilor de serviciu și portarului – la controale prin sondaj, la intrarea în școala, precum și 

părinților, pentru informare în legătură cu situația școlară. 

Art. 85. Elevii au obligația să utilizeze cu grija manualele școlare primite gratuit și să le  restituie în stare bună, la 

sfârșitul anului școlar. 

Art. 86. Este interzis elevilor : 

a) să distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc ; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul școlii; 

c) să aducă și să difuzeze în școala materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea și integritatea  națională a țării sau care cultivă violența și intoleranța : 

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest,  care afectează desfășurarea activității de învățământ 

sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor; 

e) să blocheze căile de acces in spațiile școlii ; 

f) să dețină și să consume, în perimetrul școlii și în afara acesteia, droguri, băuturi alcoolice, țigări și să 

participe la jocuri de noroc ; 

g) să dețină și să consume, în perimetrul școlii și în fața acesteia, semințe de floarea soarelui și de dovleac; 

h) să introducă, în perimetrul unității de învățământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum 

muniție, petarde, pocnitori, cuțite, sprayuri paralizante, aparate de radio etc ; 

i) să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

j) să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; 

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de 

învățământ; 

l) să  aibă o ținută, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare; 

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de 

personalul unității de învățământ ; 

n) să intre pe coridoare, în clase și în sala de sport cu încălțăminte murdară; 

o) să arunce pe curte sau în afara școlii resturi alimentare sau ambalaje de alimente; 

p) purtarea bijuteriilor extravagante. 

Art.  87  

(1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamente școlare, vor fi 

sancționați în funcție de gravitatea acestora. 
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(2) Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observație individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatricularea. 

 (3) Toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților sau reprezentantului legal. 

Art. 88.   

(1) Observația individuală constă în dojenirea elevului; 

(2) Sancțiunea se aplica de diriginte/învățător sau director; 

(3) Sancțiunea nu atrage și alte măsuri disciplinare. 
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Art. 89. 

(1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a dirigintelui, de către 

diriginte/învățător și director și înmânarea documentului părinților/tutorilor legali, personal, sub semnătură. 

(2) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(3) Sancțiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârșitul semestrului 

sau al anului școlar.  

(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare. 

 Art. 90  

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a 

directorului. 

(2) Sancțiunea este însoțita de scăderea notei la purtare. 

Art. 91.  

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancțiunii, de către diriginte/învățător 

și director părintelui/tutorelui legal al elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. 

(2) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență al elevilor, în catalogul clasei și în registrul matricol. 

(3) Sancțiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârșitul semestrului sau al anului școlar. 

(4) Sancțiunea este însoțita de scăderea notei la purtare. 

Art. 92    

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește, în scris, de diriginte și director, pentru elevii care absentează nejustificat 

20 ore la diferite discipline de studiu sau 15 % din totalul orelor de la o disciplina/modul, cumulate pe un an școlar și 

se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.   

(2) Sancțiunea se aplica elevilor din sistemul de învățământ liceal, postliceal și profesional, cu excepția elevilor din 

învățământul obligatoriu. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se menționează în raportul 

consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar. 

(4) Sancțiunea este însoțita de scăderea notei la purtare. 

Art. 93. 

(1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârșitul anului școlar, a elevului din școala în care a fost înscris. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în unitatea noastră de învățământ și în același an de studiu. 

b) exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea noastră de învățământ; 

c) exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. 

Art. 94  

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în unitatea noastră și în același an de studiu, se aplică 

elevilor din învățământul secundar superior și din anul de completare, pentru abateri grave, prevăzute în prezentul 

regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unității de învățământ. 

(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 

puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an școlar. 
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(3) Sancțiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul 

sancționării îl reprezintă absențele nejustificate, aprobarea este condiționata de emiterea în prealabil, a preavizului de 

exmatriculare. 

(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul 

de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

(5) Sancțiunea se comunica părintelui/tutorelui legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, 

de către dirigintele clasei. 

(6) Sancțiunea este însoțita de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Art. 95.  

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în școala noastră se aplica elevilor din învățământul secundar superior 

și din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Aplicarea sancțiunii se aproba de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

(4) Sancțiunea se comunica părintelui/tutorelui legal al elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, 

de către dirigintele clasei. 

(5) Sancțiunea este însoțita de scăderea notei la purtare sub 6.00. 

Art. 96  

(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică 

elevilor din învățământul secundar superior și din anul de completare pentru abateri deosebit de grave. 

(2) Aplicarea sancțiunii și stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educației Naționale, la propunerea motivată a 

consiliului profesoral. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul 

de evidență al elevilor și în registrul matricol. 

(4) Sancțiunea se comunică de către Ministerul Educației Naționale, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal 

și elevului, daca acesta a împlinit 18 ani. 

(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare sub 6.00. 

Art. 97  

(1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la articolele 51 (2) a-e, dă dovadă de un comportament 

ireproșabil pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală până la încheierea semestrului/anului școlar, prevederea 

privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, se poate anula. 

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancțiunea. 

Art. 98. Este interzis elevilor: 

1) Să distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi  matricole etc.; 

Sancțiuni: 

- calificativul „Insuficient” la purtare pentru elevii claselor I-IV; 

- nota 4 la purtare pentru elevii claselor V – X; 

- exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII. 

2) Să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ; 
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Sancțiuni: 

- la prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse; 

- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor și scăderea notei la purtare în funcție de 

gravitatea faptei. 

3) Să aducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la 

independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă.  

4) Să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau 

care afectează frecvența la cursuri a elevilor. 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă. 

5) Să blocheze intenționat căile de acces în spațiile de învățământ; 

Sancțiuni: 

-mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct (calificativul „Bine") 

6) Să dețină și să consume, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice 

și țigări și să participe la jocuri de noroc; 

Sancțiuni: 

• pentru fumat: 

- observația și discuție cu părinții elevului; se va susține un referat în fața clasei  pe tema : ,,Tutunul dăunează grav 

sănătății!” 

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile și scăderea notei la purtare; 

- mustrare scrisă și scăderea cu alte două puncte la purtare; 

- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională; 

- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ; 

- preavizul de exmatriculare (clasele XI – XII); 

- exmatricularea (clasele XI  -  XII). 

• pentru deținerea sau consumul de alcool: 

- la prima abatere: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare la 4 (calificativul "Insuficient")  

-la a doua abatere: exmatricularea pentru elevii claselor XI-XII.  

• pentru deținerea, consumare, traficarea drogurilor: 

- nota 2 la purtare, respectiv calificativul „Insuficient” la purtare, exmatriculare pentru clasele XI-XII; 

- anunțarea organelor abilitate. 

• pentru practicarea jocurilor de noroc (jocuri de cărți) în incinta școlii: 

- prima abatere –observaţie individuală  
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-la următoarele abateri - mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct (calificativul 

"Bine/Suficient") 

7) Să introducă, în perimetrul unității de învățământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum 

muniție, petarde, pocnitori etc., care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de 

elevi și a personalului unității de învățământ; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă, sancţiune însoţită în funcție de gravitatea faptei de scăderea notei la purtare cu 3-5 puncte, respectiv 

calificativul „Suficient”/„Insuficient” la purtare, anunțarea organelor de ordine. 

8') Să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte (calificativul "Bine"/ "Suficient"), în 

funcţie de gravitatea faptei. 

9) să utilizeze telefoanele celulare și alte mijloace de înregistrare audio - video în timpul orelor de curs; 

Sancțiuni: 

- daca elevul  încalcă obligația de a depozita telefonul în locul special amenajat dar nu îl folosește în scopul de a filma 

sau înregistra :1 punct scăzut la purtare, observație individuală consemnată în caietul dirigintelui, informarea 

părinților; 

- pentru folosirea telefonului în scopul de a filma sau înregistra în timpul orei:  mustrare scrisă și 2-3 puncte scăzute 

la purtare sau mai mult în funcție de gravitatea faptei (calificativul „Bine" /„Suficient"); 

- dacă elevul postează, pe internet, imagini care lezează personalitatea și demnitatea personalului didactic, auxiliar și 

nedidactic, precum și a colegilor: mustrare scrisă, sancțiune însoțită de scăderea notei la purtare cu 5 puncte 

(calificativul „Insuficient”). 

10) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de 

învățământ sau să apeleze nejustificat la salvare, pompieri sau poliție; 

Sancțiuni: 

- pentru elevii claselor V – X : 4 la purtare; 

- pentru elevii claselor XI – XII: exmatriculare fără drept de reînscriere; 

- anunțarea organelor de ordine. 

11) Să aibă ținută, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare; 

• pentru nerespectarea vestimentației școlare. Este interzis să poarte fuste foarte scurte, bluze scurte (deasupra 

taliei) sau transparente, decolteuri adânci, umeri neacoperiţi, pantaloni cu talie joasă, pantaloni foarte mulaţi, pantofi 

cu tocuri înalte, şlapi de plajă, tricouri cu inscripţionări neadecvate, accesorii extravagante (piercing-uri), machiaj 

strident, păr şi unghii vopsite strident. Băieţii trebuie să aibă o tunsoare adecvată. Pentru ciclul gimnazial ţinuta 

elevilor va fi următoarea: pantaloni/fustă de culoare închisă şi cămaşă/bluză de culoare deschisă. 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților;  

- la a doua abatere: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct (calificativul "Bine");  

-la următoarele abateri - mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct (calificativul 

"Suficient"); 

.• pentru comportamente și atitudini ostentative și provocatoare: 
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Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală și anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct (calificativul "Bine"). 

12) Să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul 

unității de învățământ. 

Sancțiuni: 

- o agresiune verbală – prima abatere –observaţie individuală  

- o agresiune verbală -a doua abatere – mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu două puncte 

(calificativul "Bine");  

- o agresiune fizică (lovire, piedică, împins pe scări etc.)  

- prima abatere – mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu două puncte (calificativul "Bine");  

-a doua abatere – mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu trei puncte (calificativul "Suficient");  

-a treia abatere – mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu patru puncte (calificativul "Suficient");  

-în caz de agresiune fizică gravă (certificat medical şi/sau spitalizare) – mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la 

purtare cu 5 puncte (calificativul "Insuficient") - chiar dacă este prima abatere 

13) Să creeze o atmosferă nefavorabilă bunei desfășurări a activităților școlare (deranjarea orelor de curs și a 

activităților școlare). 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților, referate privind reguli de comportare civilizată; 

-la a doua abatere mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct, iar la următoarele abateri câte un punct 

scăzut la purtare, începând de la nota 8 (calificativul „Bine"/„Suficient" pentru elevii din învăţământul primar).  

14) Să se angajeze în conflicte violente, bătaie. 

Sancțiuni: 

- scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI 

– XII. 

- Elevii care manifestă un comportament violent (violenţă fizică şi/sau verbală), care afectează demnitatea, integritatea 

fizică şi psihică a colegilor/personalului şcolii, care aduc prejudicii imaginii şcolii, nu vor mai fi înscrişi în anul şcolar 

următor. 

15) Să refuze să se supună instrucțiunilor personalului școlii. 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală; 

- abateri repetate: mustrare scrisă. 

- scăderea notei la purtare  

16) Să se implice în acțiuni care aduc atingere imaginii școlii. 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală și anunțarea părinților; 

- abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei. 
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17) Să-și însușească obiecte sau bani de la colegi. 

Sancțiuni: 

- scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei; 

- anunțarea organelor competente. 

18) Să desfășoare activități de propaganda politică și/sau prozelitism religios. 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte (calificativul "Bine"/ 

"Suficient"), în funcţie de gravitatea faptei. 

19) Să părăsească școala în timpul programului școlar. 

Sancțiuni: 

- observație individuală; 

- abateri repetate: mustrare scrisă. 

21) Să utilizeze toaletele sexului opus. 

Sancțiuni: 

- observație individuală 

- abateri repetate: mustrare scrisă. 

22) Să refuze prezentarea carnetului sau a legitimației. 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct (calificativul „Bine"). 

23) Să comercializeze și să falsifice adeverințe medicale 

-prima abatere: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct (calificativul „Bine");  

-la următoarele abateri: mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte (calificativul 

„Bine") 

24) Să comercializeze în școală diferite obiecte, produse  sau  bunuri  personale 

-mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct (calificativul „Bine"). 

25) Li se interzice elevilor aducerea în şcoală a persoanelor străine pentru rezolvarea unor conflicte. 

-mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 5 puncte (calificativul „Insuficient"). 

26) Li se interzice elevilor din clasele mai mari să-i persecute pe cei din clasele mai mici (cererea taxei de 

protecţie, confiscarea unor obiecte etc.). 

-mustrare scrisă, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare cu 4 puncte (calificativul „Suficient"). 

Art. 99. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice  pentru consemnarea 

notelor, precum și părinților, pentru informare în legătură cu situația școlară. 

Art. 100. Elevii din învățământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele școlare primite gratuit 

și să le restituie în stare bună, la sfârșitul anului școlar. 
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Art. 101. Intrarea elevilor și a oricăror persoane în Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova se face pe ușa de 

lângă poarta de acces în curtea școlii (lângă căsuța portarului).  

Art. 102. Pentru asigurarea siguranței în unitatea noastră de învățământ și pentru prevenirea violenței, conform art. 3 

din Legea 35 / 2007, modificata și completata cu Legea 29 / 2010, intrarea elevilor Liceului Teoretic „Alexandru 

Mocioni” Ciacova în școală se face prin verificarea carnetului de elev, a legitimației de elev și a ecusonului cu 

însemnele specifice școlii, pe suport textil aplicat pe sacoul uniformei școlare personalizate. Ieșirea elevului din școală 

în timpul programului școlar se face pe baza de bilet de voie semnat de profesorul care a învoit, de  diriginte și  

director. Orice persoană străină școlii care dorește să intre în timpul programului școlar în unitatea noastră de 

învățământ va fi legitimată, notându-i-se în registrul de intrare datele personale, scopul vizitei și durata vizitei. 

Semnele distinctive adoptate de școala noastră  pentru elevi sunt : ecusonul și legitimația de elev. 

Art. 103. Elevii navetiști cu microbuzele puse la dispoziție de MEN și de către administrația locală sunt obligați să 

ocupe locurile stabilite în timpul deplasării și să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. În caz contrar, ei 

răspund disciplinar și material pentru prejudiciile create. Directorul desemnează un cadru didactic sau nedidactic 

pentru însoțirea elevilor în mijlocul de transport, care are obligația să supravegheze elevii în timpul transportului 

Art. 104. La nivelul claselor V – XII se instituie, opțional, jurnalul clasei de către profesorul diriginte, în care la orele 

de curs, profesorii vor putea consemna evenimentele care au loc în timpul procesului instructiv – educativ. Pe 

parcursul a trei minute, fiecare cadru didactic va prezenta un moment educativ cu scopul de a preveni și a combate 

violența în unitatea de învățământ și în afara ei. Jurnalul clasei se va afla în păstrarea clasei, care are datoria de a-l 

prezenta dirigintelui și profesorilor care predau la clasa respectivă. 

Art. 105. Este interzisă eliminarea elevilor de la orele de curs de către profesori sau folosirea elevilor pentru efectuarea 

diferitelor servicii în beneficiul profesorului sau al școlii. 

Art. 106. În timpul desfășurării orelor de curs potrivit orarului aprobat, cadrele didactice răspund de integritatea fizică 

a elevilor, conform legii și prezentului regulament de ordine interioară. 

CAPITOLUL VI. – SECURITATEA ELEVILOR ÎN INCINTA ȘCOLII 
Art. 107 a). Pentru evitarea pătrunderii în incinta școlii a unor persoane care ar putea săvârși diferite acte de violență, 

furturi etc., elevii școlii sunt obligați să aibă asupra lor însemnele unității școlare. 

b). Introducerea în perimetrul școlii a substanțelor sau obiectelor care pun în pericol integritatea fizică sau 

psihică a elevilor și a personalului școlii (petarde, spray-uri lacrimogene sau paralizante etc.) se consideră 

abatere gravă și se sancționează cu exmatricularea (ciclul superior al liceului) și cu scăderea notei la purtare 

la nota 4 și mutarea disciplinară la altă unitate de învățământ pentru învățământul obligatoriu. 

CAPITOLUL VII. – COMISIA ANTIVIOLENȚĂ DIN ȘCOALĂ 
Art. 108. Având în vedere: 

- Legea nr. 272-2004 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 2016, art. 70-76 

- Planul ISJ privind reducerea fenomenului de violență în mediul școlar 

Se constituie Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. 

Art. 109. Comisia îndeplinește atribuții prevăzute în Anexa la OMECT nr.1409 din 29.06.2007. 

 

CAPITOLUL VIII. – PĂRINȚII 
Art. 110. Comitetul de părinți al clasei și Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația părinților se organizează și 

funcționează potrivit prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, 2016, art. 248-255. 
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Art.111. Conform prevederilor Constituției României, ale Legii Educației Naționale, ale Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Unităților Școlare – nr. 5079 din 31.08.2016 și ale Legii nr.272/2004, privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, între LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA – reprezentat 

de director – și părinții fiecăruia dintre elevii acestei unități școlare se va încheia un acord de parteneriat prin care 

părțile semnatare își asumă răspunderea respectării obligațiilor ce le revin. În cadrul acestui acord de parteneriat se 

prevăd și următoarele obligații ale părinților elevilor: 

Art. 112. Părinții sunt răspunzători pentru întreaga activitate a copiilor lor în unitatea de învățământ și în afara ei: 

pregătirea pentru ore, frecvența participării la cursuri, ținuta, starea disciplinară etc. 

Art. 113. Părinții au obligația de a ține legătura cu școala, prin diriginte, pentru a cunoaște situația școlară a elevului. 

Colaborarea părinților cu unitatea de învățământ este obiectiv major în realizarea scopului final comun - educația 

elevilor. 

Capitolul IX. – TRANSPORTUL ELEVILOR LA / DE LA ȘCOALĂ 
Art. 114. 

(1) Scopul principal al utilizării microbuzului  școlar este transportul dus- întors al elevilor, între localitatea de 

domiciliu al acestora și unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA. 

(2) Alte scopuri de utilizare pentru activități specific educaționale sunt: 

 Transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale și a competițiilor pe specialități teoretice și sportive 

prevăzute în calendarele de activități ale MEN; 

 Transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu; 

 Transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor școlare, proiectelor educaționale școlare și extrașcolare; 

 Transportul cadrelor didactice ale unității de învățământ la conferințe, întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a 

perturba sub nici o formă transportul elevilor la școala și spre domiciliul acestora. 

(3) Transportul elevilor la/de la școală în altă localitate a comunei, cu microbuzul școlar, este gratuit. 

(4) Directorul școlii creează condiții pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transportului. 

(5) Elevii sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării și să nu distrugă bunurile din mijlocul de 

transport și să respecte programul de deplasare a microbuzelor. 

(6) Elevii sub 14 ani nu au voie să meargă în față. 

(7) Obligativitatea respectării regulilor semnate de elevi și părinți. În caz contrar vor răspunde disciplinar și material 

pentru prejudiciile create. 

Art. 115. Elevii vor fi însoțiți în mod obligatoriu de un cadru didactic, un membru al personalului didactic auxiliar 

sau al personalului nedidactic, numiți de conducerea școlii, conform graficului întocmit de directorul adjunct și 

aprobat de director, potrivit prevederilor Procedurii Operaționale a I.S.J. Timiș „Modul de utilizare al mijloacelor de 

transport școlar” nr. 9532 din 22.09.2016. 

Art. 116. Documentele care vor însoți permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului școlar: 

 Cartea de identitate; 

 Permisul de conducere, obligatoriu categoria „D”; 

 Atestat profesional în original, pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în 

termen de valabilitate; 

 Fișa medicală în termen de valabilitate; 

 Aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor; 

 Cartela tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto; 

 Copie conform cu originalul, vizata de directorul școlii, după contractul de muncă al acestuia; 

 Tabel nominal cu elevii (și/sau profesorii) transportați, vizat de directorul școlii; 

 Legitimația de serviciu a conducătorului auto. 

Art. 117. Conducătorul auto va avea în permanență în timpul cât conduce microbuzul școlar următoarele documente: 

 copie carte de identitate autovehicul; 

 certificat de înmatriculare în original, având Inspecția Tehnica Periodică la zi, conform prevederilor legale; 

 asigurare de răspundere civilă auto, aflată în termen de valabilitate; 

 asigurare de persoane și bunuri transportate, aflată în termen de valabilitate; 
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 copie conform cu originalul, ștampilată și semnată de directorul unității școlare , a „Certificatului de transport 

în cont propriu” pentru transportul public de persoane, a autovehiculului respectiv, aflată în termen de 

valabilitate; 

 foaie de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată și ștampilată; 

 rovinietă, aflată în termen de valabilitate; 

 dovada de verificare a aparatului tahograf electronic, și a limitatorului de viteză, în original, aflată în termen 

de valabilitate; 

 descărcarea datelor din aparatul tahograf electronic și descărcarea cartelei electronice tahograf, la o firma 

agreată de ARR, conform prevederilor legale. 

Art. 118. Răspunderea pentru integritatea, existența și păstrarea tuturor documentelor menționate la articolele 8 și 9 

o are conducătorul auto al microbuzului școlar. 

Art. 119. Responsabilități și sarcini ale conducătorului auto: 

 În microbuz urca doar elevii al căror nume se afla pe lista înmânată șoferului, conform traseelor stabilite: 

CIACOVA – CEBZA, CIACOVA – MACEDONIA, CIACOVA – PETROMAN, CIACOVA – OBAD, 

CIACOVA – GHILAD; 

 Pot fi transportate și cadrele didactice ale Liceului Teoretic Ciacova și structurile aparținătoare, care locuiesc 

în aceste localități, concomitent cu elevii; 

 Microbuzul nu se va parca niciodată în altă parte decât în fața și în curtea LICEULUI TEORETIC 

„ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA; 

 Folosirea microbuzului se face numai cu acordul directorului școlii, care are drept de control, alături de 

reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș și ai Ministerului Educației Naționale; 

 Șoferul va preda directorului cheia de rezervă; 

 Șoferul va raporta directorului orice problemă legată de transportul școlar pe care îl efectuează și va respecta 

cu strictețe rutele și orarul stabilit; 

 Șoferul nu se va deplasa cu microbuzul decât cu documentele legale asupra sa: permis de conducere categoria 

D, atestat, foaie de parcurs; 

 Toate problemele legate de întreținerea microbuzului (revizii, schimb de ulei, schimb de filtre, curățenie 

interioară și exterioară) revin în responsabilitatea șoferului; 

 Foile de parcurs vor fi completate și predate la serviciul contabilitate zilnic. 

Art. 120. Coordonatorul de transport în exercitarea funcției sale are următoarele obligații: 

 Asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere; 

 Asigurarea unei stări tehnice a vehiculului corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare; 

 Instruirea personalului implicat în operațiuni de transport rutier; 

 Asigurarea documentelor prevăzute de reglementările în vigoare la efectuarea operațiunilor de transport rutier; 

 Redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioada 

de 5 ani și care va fi pus la dispoziția organismelor de control, la cererea acestora; 

 Evidența documentelor de transport; 

 Evidența diagramelor tahograf utilizate sau a cardurilor electronice, conform reglementărilor în vigoare; 

 Întocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infracțiunile constatate în timpul operațiunilor de 

transport rutier; 
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 Punerea la dispoziția organismelor de control a tuturor documentelor care atesta dreptul și modalitatea de 

efectuare a operațiunilor de transport rutier, precum și a oricăror alte documente sau evidențe solicitate în legătură 

cu activitatea de transport rutier. 

Art. 121. 

a) Cheltuielile cu utilizarea și întreținerea microbuzului de transport școlar se estimează luând în considerare: 

 Rutele aprobate; 

 Starea tehnica a microbuzului; 

 Taxele legale obligatorii; 

 Costurile reviziilor periodice obligatorii;  

 Costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorului auto. 

b) Toate aceste cheltuieli vor fi incluse în proiectul de buget prezentat primăriei la începutul fiecărui an financiar, 

după aprobarea bugetului de consiliul local, execuția bugetului revine unității de învățământ. 

Art. 122. Nu se vor percepe sub nicio formă taxe de la elevi sau de la unitățile școlare arondate pentru transportul 

elevilor de la domiciliu la școală și de la școală la domiciliu. 

Capitolul X. – PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA FORMELOR DE 

DISCRIMINARE 
Art. 123. Unitatea de învăţământ va promova cu prioritate principiile şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală 

prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea socio-etno-culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi 

şi integraţi fără discriminare şi fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate si/sau 

cerinţe educaţionale speciale, statutul sodoeconomic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale 

beneficiarilor primari ai educaţiei. 

Art. 124. În unitatea de învăţământ este interzisă segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al cerinţelor 

educaţionale speciale, pe criteriul statutului sodoeconomic al familiilor, al mediului de rezidenţă şi al performanţelor 

şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi ale prevederilor 

prezentului ordin. 

Art. 125. Constituie segregare şcolară şi este interzisă în unitatea de invăţământ: 

- Constituirea de grupe cu antepreşcolari sau preşcolari ori clase cu elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale 

speciale într-o unitate de învăţământ preuniversitar de masă reprezintă segregare şcolară şi este interzisă. 

- Constituie segregare şcolară pe criteriul statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor separarea fizică a 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic în grupe/clase/ 

clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau 

elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele 

a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, 

preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o altă 

grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi 

nivel. Evaluarea statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor se va face 

în baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinşi în metodologia de monitorizare a segregării şcolare pe criteriul 

statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al părinţilor, nivelul veniturilor familiilor, 

altele). 

- Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare separarea fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau 

elevilor prin constituirea de grupe/clase în funcţie de performanţele şcolare ale antepreşcolarilor, preşcolarilor sau 

elevilor, astfel încât procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu un anumit nivel al performanţelor 

şcolare, la constituirea unei grupe sau clase, este disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor 

sau elevilor cu acelaşi nivel al performanţelor şcolare din alte grupe/clase, de acelaşi nivel 
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- Constituie segregare şcolară pe criteriul mediului de rezidenţă separarea fizică a elevilor din învăţământul secundar 

superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un anumit mediu de rezidenţă este 

disproporţionat în raport cu procentul elevilor care provin din acelaşi mediu de rezidentă dintr-o altă clasă, de acelaşi 

nivel. 

- Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare şi separarea fizică a copiilor în clasa pregătitoare în 

funcţie de frecventarea sau nefrecventa rea unui ciclu de educaţie timpurie. 

Capitolul XI. – DISPOZIȚII FINALE 
Art. 126 Prezentul Regulament de Ordine interioară al LICEULUI TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” 

CIACOVA  intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul Profesoral. 

Regulamentul de Ordine interioară al școlii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților 

de Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016 și Statutul Elevului, aprobat prin 

OMENCS nr. 4472 din 10.08.2016,  ori de câte ori va fi cazul, pe articole impuse de situație. 

Art. 127. Prezentul regulament va fi adus la cunoștința elevilor și a părinților sau a reprezentanților legali ai acestora. 

Art. 128. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul de organizare si funcționare  

a  LICEULUI TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA aprobat în 2017. 

Art. 129. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naționale 

(teze cu subiect unic, examen de bacalaureat, examene de absolvire), conform prevederilor din Regulamentul de 

Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016 

și Statutul Elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4472 din 10.08.2016. 

 Director prof. IOANA LAZAU 
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ANEXA 1 
 

 

 

VESTIMENTAȚIA ȘCOLARĂ LA LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA 

 

1. CICLUL PRIMAR 

-VESTA (VIȘINIU) CU EMBLEMA UNITĂȚII 

              - ECUSON 

 

  2.     CICLUL GIMNAZIALȘI LICEAL 

              - VESTA (VIȘINIU) CU EMBLEMA UNITĂȚII SAU SACOU (VIȘINIU) CU EMBLEMA UNITĂȚII 

               - ECUSON 
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ANEXA 2 

 

 

 

MODELUL REGISTRULUI PENTRU EVIDENȚĂ ACCESULUI INVITAȚILOR/VIZITATORILOR ȘI A 

AUTOVEHICULELOR ÎN INCINTA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele 

Act 

identitate 

Seria/număr 

Autovehicul 

Marca/nr. 

înmatriculare 

Nr. 

ecuson 

atribuit 

Perioada rămânerii în 

unitate 

Scopul 

vizitei 
Observații 

     Data 
Ora 

intrării 

Ora 

ieșirii 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXA 3 

 

 

Consemnul general al personalului de pază 

 

 În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

 Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror 

fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite; 

 Să păzească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea acestora; 

 Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările și procedurile interne ale conducerii; 

 Să efectueze control la intrarea și la ieșirea din incintă, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, 

documentelor și altor bunuri; 

 Să identifice, percheziționeze și să rețină, până la sosirea organelor de poliție, persoanele asupra cărora s-au 

găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite; 

 Să înștiințeze, de îndată, conducerea unității despre producerea oricărui eveniment în timpul executării 

serviciului și despre măsurile luate;     

 În caz de avarii produse la instalații, conducte, rețele electrice sau telefonice și în oricare alte împrejurări 

care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștința celor în drept asemenea evenimente 

și să ia primele măsuri imediat după constatare; 

 Să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității; 

 Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare; 

 Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel  de băuturi în 

timpul serviciului; 

 Să nu absenteze fără motive întemeiate și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta; 

 Să execute orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază și fișei postului. 

În timpul executării serviciului, personalului de pază îi este interzis: 

 Să adoarmă, să vină obosit la serviciu, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să folosească 

mijloace de comunicație (telefon, fax) ce aparțin obiectivului în scopuri personale; 

 Să părăsească incinta unității de învățământ fără a fi înlocuit și fără aprobarea conducerii acesteia. 
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ANEXA 4 

 

 

 

Modelul contractului educațional 

 

Antet școală 

 

 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016, ale Legii nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

 

I. Părțile semnatare 

 

1. Unitatea de învățământ........................cu sediul în..............................reprezentată prin director, 

doamna/domnul............................................... 

2. Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legi, drept familiile 

antepreșcolarilor, ale preșcolarilor și elevilor, reprezentată prin doamna/domnul ....... 

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în........, 

3. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept antepreșcolari, 

școlari și elevi, reprezentat prin elevul...................... 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 

implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor primari ai educației. 

 

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul-cadru privind organizarea’ și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar și în 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ. 
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IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:*) 

 

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție 

a muncii, de protecție civilă și de paza contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

c) să asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în 

vigoare; 

d) să asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp informați cu 

prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanță cu valorile educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

f) să sesizeze, la nevoie instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția 

generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică și psihică a beneficiarului primar al educației; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a beneficiarului primar al educației, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal 

sau fizic beneficiarul primar al educației; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educației, corect și transparent, 

și să nu condiționeze această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasa de obținerea oricărui tip de 

avantaje; 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun 

în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, 

respectiv a personalului unității de învățământ; 

k) să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism 

religios. 

 

2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar are următoarele obligații: 

a) asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru 

școlarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în 

unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalți beneficiari direcți din colectivitate/unitatea de învățământ; 

 

c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște 

evoluția beneficiarului primar al educației; 



LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA 

 50 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul 

primar al educației; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ. 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși 

cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, 

particular și confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ, în cazul beneficiarilor primari din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență 

redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de 

circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele 

de protecție a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educațional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace 

de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează 

la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

k) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică 

a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ; 

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

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi 

și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în proximitatea 

acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ 

profesorului diriginte. 
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V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ. 

 

VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Încheiat astăzi,....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea școlară, 

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

Beneficiar indirect**), 

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

 

 

Am luat la cunoștință. 

Beneficiar direct, elevul, 

(în vârstă de cel puțin 14 ani) 

......................... 
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ANEXA 5 

 

PROCEDURA GENERALĂ DE INTERVENŢIE LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ 

In cazul unei forme uşoare de violenţă şcolare, dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ  

1. este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul) 

2. se realizează o anchetă detaliată  

3. este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni  

4. se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor 

2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ: 

1. Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)  

2. Se sancţionează elevul de către profesor învăţământ primar/diriginte  

3. Se aplică sancţiunea  

4. Sunt informați părinţii, tutorii sau susţinătorii legali  

5. Se recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor  

6. Se monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar  

In cazul unei forme grave de violenţă şcolară, obligațiile dirigintelui sunt: 

1. Anunţă conducerea unităţii de învăţământ 

2. Sesizează autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.) 

3. Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali  

4. Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei  

5. Înştiinţează Comisia de violenţă, care realizează o anchetă detaliată, propune măsuri 

specifice și convoacă Consiliul clasei care stabileşte/propune sancţiunea  

6. Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ  

7. Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de 

Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date  

Obligațiile psihologului şcolar: 

1. realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor  

2. colaborează cu familia elevului 

3. monitorizează cazul  
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Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de 

intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în 

cazul de violenţă respectiv. 

PROCEDURA GENERALĂ DE INTERVENŢIE LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ CE NECESITĂ INTERVENŢIA 

POLIŢIEI/JANDARMERIEI/ POLIŢIEI LOCALE/AMBULANŢEI 

Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc.  

Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii 

unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul 

şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea acesteia.  

Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de 

vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta 

sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate 

informa ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii 

victimei şi cei ai agresorului. 

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

de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia 

echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.)  

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

să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.  

Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul 

care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de 

izbucnirea sau derularea unui act de violenţă.  

Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie  

Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa 

unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să 

respecte următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment:  

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

4.2 la 4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic 

auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va 

proceda astfel: 

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

respectivă;  

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

comunica imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 

 -se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;  

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

ambulanţă;  
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-directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii inspectoratului şcolar;  

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

sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală 

degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei 

locale; 

-până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor 

lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din 

cadrul şcolii (dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului 

de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată 

unitate medicală de urgenţă; 

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

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton autoritar, 

fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor.  

Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în 

cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi dc elevi; 

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

învăţământ;  

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

întâmplat actul de violenţă;  

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

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

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi 

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru 

soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de 

ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii);  

-părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se 

prezinte de urgenţă la sediul şcolii;  

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

la curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, 

victime şi martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.  

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

34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat 

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

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

cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul 

distrugerii de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc;  

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

personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de 

telefon 112, încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză;  
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-în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în 

vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce 

vor interveni la solicitare;  

-dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia; -în cazul în care fapta semnalată constă în 

furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin violenţă agresivă continuă), se 

procedează ca mai sus. 

 

Categorie    Tip         COD  

1. Atac la persoană  1. Violarea secretului corespondenţei     (accesarea fără consimţământul 

persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)        1.1.  

   2. Discriminare şi instigare la discriminare     1.2.  

   3. Insulte grave, repetate       1.3.  

   4.  Ameninţări repetate       1.4.  

   5. Şantaj         1.5.  

   6. Înşelăciune         1.6.  

   7. Instigare la violenţă       1.7.  

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

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

           1.9.  

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

perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală)    1.10. 

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

   12. Violenţă fizică cu arme albe     1.12.  

   13. Violenţă fizică cu arme de foc      1.13  

   14. Omor sau tentativă de omor      1.14 

2. Atentat la securitatea unităţii şcolare 1.  Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii  

           2.1.  

   2. Alarmă falsă        2.2.  

   3.  Incendiere şi tentativă de incendiere     2.3.  

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

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

3. Atentat la bunuri  1.  Însuşirea bunului găsit       3.1.  

   2. Furt şi tentativă de furt       3.2.  
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   3. Tâlhărie         3.3.  

   4. Distrugerea bunurilor unor persoane     3.4.  

   5.  Distrugerea bunurilor şcolii      3.5. 

 4. Alte fapte de violenţă sau atentate la securitate în spaţiul şcolar 1. Consum de alcool  4.1 

   2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise   4.2.  

   3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise    4.3. 

    4. Automutilare        4.4.  

   5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii     4.5.  

   6. Suicid sau tentativă de suicid      4.6.  

   7.  Alte tipuri de violenţă       4.7. 

 


