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PREAMBUL 

 
 

 

 

 

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre 

îndeplinirea cerinţelor cuprinse in Legea Învăţământului. 

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al 

şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta 

include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli. 

Prezentul regulament a fost întocmit de Conducerea şcolii şi Comisia 

pentru elaborarea si aplicarea regulamentului intern al unitatii, discutat în  

Consiliul reprezentativ al parintilor, Consiliul scolar al elevilor,Consiliul 

profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie.  

Regulamentul şcolii noastre, va fi discutat si modificat la începutul 

fiecărui an şcolar in functie de noile realitati legislative, devenind  

obligatoriu pentru profesori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, 

elevi si parinti/reprezentanti legali ai acestora. 
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TITLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 SECŢIUNEA 1 

 

Cadrul de reglementare 
Art. 1 

(1)Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unităților 

de învățământ preuniversitar, numite în continuare unități de învățământ, în cadrul 

sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

și se aplică în toate unitățile de învățământ de stat, particular și confesional.  

(2)Unitățile de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare și ale regulamentului intern. 

Art.2 

(1)În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu 

caracter normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai 

educației și ale personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor 

colective de muncă aplicabile, unitățile de învățământ își elaborează propriul 

regulament de organizare și funcționare. 

(2)Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări specifice fiecărei 

unități de învățământ, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea 

de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și 

vizitatori, prevederi specifice pentru secțiile cu predare în limbile minorităților 

naționale sau pentru secțiile cu predare în limba română din unitățile de învățământ cu 

predare în limbile minorităților, prevederi referitoare la instituirea zilei școlii, a imnului 

școlii și a unor însemne distinctive pentru elevi, a uniformei școlare pentru 

preșcolari/elevi și altele asemenea. 

(3)Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se 

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

de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai 

părinților și ai elevilor. 

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

precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul 

reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al 

elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

(5)Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de 

administrație. 

(6)După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ 

se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului 

unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ se afișează la avizier. Profesorii diriginți au 

obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. 

Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori 

își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile 

regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

(7)Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității 

de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 
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(8)Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit 

anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile 

pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către 

organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse 

procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament. 

(9)Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii 

prevăzute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă 

prin hotărâre a Consiliului de administrație, după consultarea organizațiilor sindicale 

din unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ. 

 

 SECŢIUNEA 2 
 

Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar 
Art. 3 

(1)Unitățile de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite 

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2)Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și 

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

opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o 

comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 

Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 

politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi 

prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de 

conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică 

sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 

 

TITLUL II 

 

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 SECŢIUNEA 1 

 

Organizarea programului școlar 
Art.5 

(1)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2)Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor 

și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

(3)În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii 

excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

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

a) la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea 
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reprezentanților organizațiilor sindicale și ai părinților, cu aprobarea inspectorului 

școlar general; 

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul 

București, la cererea inspectorului școlar general, după consultarea reprezentanților 

organizațiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale; 

c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților organizațiilor 

sindicale, prin ordin al ministrului educației naționale. 

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

programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de 

consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a 

aprobat suspendarea cursurilor. 

Art. 6 

(1)În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. 1, părinții și 

unitatea de învățământ încheie contractul educațional prevăzut în anexa nr. 2 la 

prezentul Regulament. 

Art. 7 

(1)În unităţile de învăţământ, cursurile se pot organiza în forma de învăţământ cu 

frecvenţă sau în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă; în unităţile de învăţământ 

care şcolarizea în învăţământul profesional şi tehnic, cursurile se pot organiza şi în 

forma de învăţământ dual. 

(2)Forma de învățământ cu frecvență poate fi organizată în program de zi sau seral.  

(3)Pentru clasele din învățământul liceal, profesional și din învățământul postliceal ora 

de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră 

de curs, se poate stabili o pauză de 15 minute. 

(4) Programul de desfasurare a orelor de curs la Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbesti-

Jiu se realizeaza astfel: 

 Învăţământ zi : între orele 8.00- 14.55 după cum urmează : 

- Prima ora  : 08.00-8.50 

- 8,50-9,00- pauza, 

- Ora a II-a: 9.00-9.50 

- 9.50-10.00- pauza 

- Ora a III-a : 10.00-10.50 

- 10.50-11.05-pauza mare 

- Ora a IV-a: 11.05-11.55 

- 11.55-12.05- pauza 

- Ora a V-a: 12.05-12.55 

- 12.55-13.05- pauza  

- Ora a VI-a: 13.05-13.55 

- 13.55-14.05- pauza 

- Ora a VII-a: 14.05-14.55 

 Învăţământ postliceal : între orele 15.30- 20.30 după cum urmează : 

- Prima ora  : 15.30-16.20 

- 16.20-16.20.00- pauza, 

- Ora a II-a: 16.30.-17.20 

- 17.20-17.30- pauza 

- Ora a III-a : 17.30-18.20 

- 18.20-18.30-pauza  

- Ora a IV-a: 18.30-19.20 

- 19.20-19.30- pauza 

- Ora a V-a: 19.30-20.20 

La învăţământul postliceal și seral pentru diminuarea costurilor de întreţinere pe 

perioada iernii orele de curs se pot scurta cu cinci minute. 
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(5)În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor 

poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de 

administrație al unității de învățământ, cu aprobarea inspectoratului școlar. 

 

TITLUL III 

 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 SECŢIUNEA 1 

 

Dispoziții generale 
Art. 8 

(1)Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în 

conformitate cu prevederile legale. 

(2)Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 

administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți. 

(3)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se 

consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ 

al părinţilor şi asociaţia părinţilor, acolo unde există, consiliul şcolar al elevilor, 

sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor - acolo unde este cazul, autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici 

implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea 

instruirii practice a elevilor. 

Art. 9 

Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 

 

 SECŢIUNEA 2 

 

Consiliul de administrație 
Art. 10 

(1)Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 

(2)Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-

cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3)Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de 

administraţie, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, în care preşedintele consiliului de administraţie este 

ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor. 

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

membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia 

de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alţi reprezentanţi. 

Art. 11 

(1)La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori. 
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(2)Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 

Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel 

puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi 

și documentele ce urmează a fi discutate. în cazul ședințelor extraordinare convocarea 

se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită 

dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail , sub semnătură 

sau telefonic. 

(3)La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, 

președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul 

elevilor, care are statut de observator. 

(4)Consiliul de administraţie are competenţele stabilite pe baza ordinului MEN 4619 

din 22.09.2014 

Art. 12. Consiliul selectează propunerile cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor în 

legătură cu oferta educaţională; dezbate aceste propuneri şi stabileşte oferta şcolii.  

Art. 13 Studiază problemele specifice ale unităţii şi aprobă regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţii, respectiv contractul educational in care sunt inscrise 

drepturile si obligatiile reciproce ale partilor 

Art. 14 Ţine evidenţa activităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi 

personalului administrativ pentru acordarea unor sporuri salariale, precum şi acordarea 

calificativelor anuale.  

Art. 15 Studiază posibilităţile de dezvoltare a şcolii în vederea elaborării proiectului 

managerial, a fişelor posturilor şi a proiectului de buget.  

Art. 16 Se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.  

Art. 17 Pe lângă problemele administrative, în Consiliul de administraţie se dezbat şi se 

iau hotărâri şi în următoarele probleme: 

- realizarea curriculumului şcolar; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- dezvoltarea unităţii şcolare; 

- legătura cu comunitatea locală; 

- salarizarea, fondurile financiare, personal, etc.  

Art. 18 Consiliul de Administratie are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a 

solicita lunar Autorităţii Locale fondurile necesare decontarii navetei cadrelor 

didactice.  

Componenţa Consiliului de Administraţie al Colegiului „Mihai Viteazul” 

Bumbesti-Jiu este: 

 

1. Cîrlea Elena-director 

2. Dumitrache Mirela-profesor 

3. Golumbeanu Luminita-profesor 

4. Piscanu Camelia-profesor 

5. Popescu Daniela-reprezentant Societatea U.M. Sadu 

6. Luben Aurelia- reprezentant Consiliul local 

7. Ștorâc Dumitru.- reprezentant Consiliul local 

8. Dobrescu Cornel-reprezentant Primar 

9. Brăete Ovidiu-reprezentant SC AILAROC SRL 

10. Motorga Simona-reprezentant Comitetul de parinti 

11. Andrei Bianca Elena clasa a XII-A-reprezentant Consiliul elevilor 

 

Observator din partea sindicatului USLI –Ciucă Lavinia 
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Directorul 
Art. 19 

(1)Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu 

atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al 

unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament. 

(2)Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către 

cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management 

educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3)Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării 

suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu 

primarul unității administrativ- teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de 

învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile de 

învățământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-

financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). 

(4)Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 

Modelul- cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia 

prevăzută la alin. (2). 

(5)Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția 

de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean 

sau național. 

(6)În unitățile școlare cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre 

directori va fi un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor 

de competență profesională este obligatorie. 

(7)În unitățile școlare cu predare în limbile minorităților naționale, în care există și clase 

cu predare în limba română, unul dintre directori va fi un cadru didactic care nu 

aparține minorităților și care predă în limba română. 

(8)Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

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

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

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. în această ultimă situaţie este 

obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se 

analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite 

decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. Hotărârea 

revocării directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care 

şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a 

învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de 

administraţie. 

(9)În cazul vacantării funcțiilor de director din unitățile de învățământ, conducerea 

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

anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul 

învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului 

de administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării Consiliului 

profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

Art. 20 

(1)Directorul are și atribuțiile conform art.21 din ROFUIP 2016 

(2)  Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare 

bazata pe criteriul de sex, directorul are urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in 

cadrul relatiilor de munca de orice fel prin introducerea de dispozitii pentru 

interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex; 
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b) sa prevada sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii 

care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin crearea de medii 

degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de 

discriminare. Aceste sanctiuni sunt prevazute la titlul X(art 156 si art 157) din 

prezentul regulament; 

c) sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si 

de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca; 

d) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea 

si controlul respectarii legislatiei; 

e) constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a 

relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a 

inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere la 

instantele judecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor legii 202/2002 

si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive 

intemeiate si fara legatura cu cauza; 

f) Prevederile alin. e) se aplica in mod corespunzator membrilor organizatiei sindicale, 

reprezentantilor salariatilor sau oricarui alt salariat care au competenta ori pot sa 

acorde sprijin in rezolvarea situatiei la locul de munca. 

g) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii 

exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară 

şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele 

asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, un alt cadru didactic, 

membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii 

de către acesta, preia atribuţiile directorului. 

Art. 21 

În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților directorul emite decizii și note de 

serviciu. 

Art. 22 

Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

Art. 23 

(1)Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de 

legislația în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 

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

școlar general. 

 

TITLUL IV 

PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 SECŢIUNEA 1 

 

Personalul didactic 
Art. 24 

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

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 25 

Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și 

instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația 
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să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul 

Educației Naționale și Ministerul Sănătății. 

Art. 26 

(1)Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot 

face parte din Corpul Național de Experți în Management Educațional, iar procedura și 

criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

(2)Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în 

condițiile legii.  

(3) Cadrele didactice au obligatia de a elabora si transmite documentele solicitate de 

unitatea scolara  in termenul stabilit.  

(4)Documentele scolare oficiale vor fi transmise intr-un exemplar original la nivelul 

unitatii de invatamant. 

Art. 27 

Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau 

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

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

se sancționează conform legii. 

Art. 28 

Atributiile profesorului de serviciu 

În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 

serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de 

curs. Numărul și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcție de 

dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se 

organizează în unitatea de învățământ. Profesorul de serviciu: 

 

(1) Răspunde în faţa conducerii şcolii de îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin.  

(2) În tura în care este de serviciu, se prezintă la şcoală cu 30 minute înainte de 

începerea cursurilor.  

(3) Verifica inchiderea usii de la intrarea elevilor pe timpul orelor, incepand cu ora 

08.10.Totodata se asigura ca poarta de la intrarea in liceu este inchisa pe timpul 

desfasurarii programului fiind supravegheata de personalul nedidactic conform 

planificarii elaborata de administrator, si se deschide la incheierea programului. 

(4) Răspunde de întreaga activitate din zona în care îşi desfăşoară serviciul  

(5) Supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor prin intermediul 

camerelor de luat vederi,dar si in mod direct,circuland printre elevi  

(6)  Monitorizeaza intrarea si iesirea elevilordin şcoală.  

(7) Verifică grupurile sanitare din spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a 

preîntâmpina situaţii care contravin regulamentului şcolii.  

(8) Urmăreşte întreţinerea bazei  tehnico-materiale a şcolii şi propune măsurile 

necesare în cazul deteriorării acesteia.  

(9) Nu permite intrarea persoanelor străine în şcoală şi în cancelarie.  

(10) Semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice si se implica in asigurarea 

unui alt profesor la clasa. Semnalează prompt faptele care deranjează procesul de 

învăţământ, pun în pericol securitatea elevilor şi cadrelor didactice sau pot declanşa 

incendii.  

(11) Urmăreşte să se sune la timp de intrare şi de ieşire, potrivit programului stabilit.  

(12) Consemnează în procesul-verbal toate problemele apărute care perturbă procesul 

de învăţământ (întârzieri, absenţe de la ore, etc), precum si prezenta elevilor la 

prima si ultima ora. 

(13) La încheierea serviciului, asigură existenţa tuturor cataloagelor şi le preda la 



11 

 

secretariat.  

(14) Profesorul de serviciu din dimineaţa următoare numără cataloagele şi consemnează 

situaţia în procesul-verbal.  

(15) Personalul didactic auxiliar va efectua serviciul pe scoala ca si personalul didactic. 

(16)  Programul profesorului de serviciu este 7.30-15.00 respectiv 15.00-19.30  (20.30–

marți și miercuri) şi nu poate părăsi şcoala până nu se închid cataloagele.  

(17) Profesorul de serviciu în programul de după masă are obligația de a efectua un 

control în campusul școlar, după care va încheia un proces verbal privind 

desfășurarea activității din campus, în registrul de procese verbale existent. 

(18) Abaterile de la această prevedere se sancţionează conform Statutului Personalului 

Didactic.  

Daca profesorii de serviciu nu isi realizeaza atributiile vor fi depunctati , in fisa de 

evaluare anuala. 

Art. 29 

Programul de lucru al personalului didactic auxiliar (informatician, laborant) este intre 

orele 8.00-16.00. 

 

 

 SECŢIUNEA 2 

 

Personalul nedidactic 
Art. 30 

(1)Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 

- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

contractelor colective de muncă aplicabile. 

(2)Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o 

unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității 

de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 

(3)Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică 

se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea 

contractului individual de muncă. 

Art. 31 

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

patrimoniual carui program este intre orele 8.00-16.00. 

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

patrimoniu potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către 

directorul/directorul adjunct al unității de învățământ. 

(3)Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

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

activități decât cele necesare unității de învățământ. 

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

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

în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității 

de învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din 

unitate. 

(6)Programul de lucru al compartimentului administrativ (ingrijitori, muncitori) este 

intre orele 07.00-15.00 pauza de masa desfasurandu-se 11.15 -11.30. 

(7) Programul de lucru al paznicilor este conform planului de pază aprobat de Poliţia 

Bumbeşti-Jiu. 
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(8) Programul fochiştilor pe perioada de iarnă este întocmit de administrator şi avizat 

de Director în funcţie de temperatură.Când centrala este în repaus programul se 

stabileşte de către administrator în funcţie de necesităţile unităţii, cu avizul 

Directorului. 

(9)Persoanelor care în zilele de sâmbătă şi duminică desfăşoară activităţi la locul de 

muncă li se vor acorda zile de repaus ulterior conform solicitărilor acestora şi de comun 

acord cu conducerea. 

 

Art.32 

Drepturile şi obligaţiile personaluluinedidactic   
(1) Sa respecte normele de securitate şi protecţie a muncii cât şi a celor PSI;  

(2) Programul de încălzire pentru sezonul rece se stabileşte de către director/directorul 

adjunct în funcţie de temperatură, fără a se face risipă de combustibil. 

(3) Să realizeze în totalitate şi la termen sarcinile în conformitate cu fişa postului.  

(4) Să realizeze în timp util sarcinile temporare primite de la conducerea şcolii. 

(5) Supraveghează accesul persoanelor străine şi urmăreşte să nu se înstrăineze din 

incinta şcolii bunuri care aparţin unităţii. 

(6) În afara programului şcolii se interzice accesul în şcoală a oricărei alte persoane 

fără aprobarea conducerii şcolii. 

(7) Respectarea programului de lucru; nu-l părăseşte fără aprobare. 

(8) Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine 

în subordine şi de cel al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor 

contabile); recuperarea eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia 

personalului ce are în custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut 

deficienţa. 

(9) Recuperarea / remedierea pagubelor materiale a obiectelor, de orice fel, aflate în 

patrimoniul şcolii se realizează în termen de maximum 72 de ore, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Intern. În caz contrar, personalul ce are în custodie 

materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat 

material şi administrativ. 

(10) Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea 

bănească a daunelor, cu sancţionarea disciplinară a personalului ce are în custodie 

materialele respective şi cu anunţarea poliţiei. 

(11) Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă 

cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un 

comportament responsabil. 

(12) Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Colegiului „Mihai 

Viteazul” Bumbeşti-Jiu. 

(13) În cazul în care un salariat nu poate fi prezent la serviciu din motive medicale sau 

personale, acesta are îndatorirea de-a anunţa conducerea şcolii/administratorul cel 

puţin la începutul zilei de lucru;  
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TITLUL V 

ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE 

CADRELOR DIDACTICE 

CAPITOLUL 1: 

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 SECTIUNEA 1 
 

Consiliul profesoral 
Art. 33 

(1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul 

profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.  

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

directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.   

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din 

unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a 

participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la 

începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la 

şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere 

disciplinară.   

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul total al membrilor.   

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

numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul 

unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de 

vot se stabileşte la începutul şedinţei.   

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

profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil 

şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.   

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

dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.   

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au 

obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.   

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

Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de 

înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de 

învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică 

ştampila unităţii de învăţământ.   

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod 

obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 

informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate 

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

chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.   

 

Art.34   

Consiliul profesoral are atribuţiile conform ROFUIP 2016, art 58. litera f 

Hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;” 
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Art. 35 

Documentele consiliului profesoral sunt:   

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;   

b) convocatoare ale consiliului profesoral;   

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

proceselor- verbale.  

 

 

 SECŢ IUNEA  2 

 

Consiliul clasei 
Art. 36 

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

postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia 

claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din 

învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.   

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

învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, 

liceal, profesional şi postliceal.   

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de 

câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai 

elevilor.   

Art. 37 

Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 

următoarele obiective:   

(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu  

aşteptările părinţilor;   

(b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;   

(c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării  

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru  

colectivul clasei;   

(d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm  

lent de învăţare;   

(e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare. 

Art. 38 

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:   

(a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;   

(b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de 

învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;   

(c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul 

acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune 

consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 . 

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;   

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

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

(f) propune profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori 

a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;   

Art. 39 
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(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul 

membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.   

(2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de 

procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei 

este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.   

Art.40 

Documentele consiliului clasei sunt:   

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;   

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;   

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale.   

 

 SECŢIUNEA 3 

Catedrele/comisiile metodice 

Art. 41 

(1)În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii 

curriculare. 

(2)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii 

catedrei/comisiei. 

(3)Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori 

membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară 

după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de 

catedră/responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul unității de 

învățământ. 

 

Art. 42 

Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, 

selectează auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor 

aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de 

învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; schema 

procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este 

prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.079/2016; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere 

consiliului profesoral; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la 

atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 

didactice și a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 

f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează 

evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; 

h) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de 

încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune 

spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi 

oferta stabilită la nivel naţional; pentru învăţământul liceal tehnologic şi 
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învăţământul profesional, oferta de curriculum la decizia şcolii este curriculum în 

dezvoltare locală (CDL) şi este elaborată de catedrele/comisiile metodice în 

parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale şi 

propusă spre dezbatere consiliului profesoral 

i) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de 

pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și 

concursuri școlare; 

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității 

de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității 

didactice. 

Art. 43  

Atribuțiile șefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice 

(întocmește planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de 

lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere 

a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii 

catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin regulamentul 

intern, întocmește și completează dosarul catedrei); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice; atribuția de șef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată 

în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de 

învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui 

membru al catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 

e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar 

de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei; 

f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de 

învățământ, cu acceptul conducerii acesteia; 

g) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului; 

h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității 

catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; 

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație 

 

 

În cadrul Colegiului “Mihai Viteazul„ funcţionează următoarele Comisii metodice : 

 Limbă şi comunicare 

 Om şi societate 

 Ştiinţe, matematică şi educaţie fizică  

 Tehnologii 
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Art.44.  

Componenţa comisiilor metodice de la Colegiul ”Mihai Viteazul ”: 

 

 

1)  Aria curriculară”Limba si comunicare”: 

Responsabil :  profesor lb.romana  - Piscanu Camelia 

Membrii:        

                       

                       

profesor lb.romana     - Ghiga Amalia 

profesor lb.franceza    - CârnuMinodora 

profesor lb.engleza     - Deaconescu Irina 

 

2) Comisia metodica „Stiinte, matematică si educatie fizică”: 

Responsabil: profesor biologie            - Golumbeanu Luminiţa 

Membrii: profesor matematică        - Costea Gabriela 

 profesor chimie                - Ciucă Lavinia 

 profesor fizică                  - Hăinaru Steluța Fabiola 

 profesor ed.fizica             - Munteanu Roxana 

 profesor ed.fizica- fotbal - Tiţa Ionuţ Constantin 

 laborant                            - Piscanu Claudiu 

 

3) Aria curriculară„Om si societate”: 

Responsabil: profesor religie              - Popa Claudia Luminita; 

Membrii: profesor  istorie               - Lupulescu Dănuţ 

profesor  geografie          - Stancu Delia Iuliana 

profesor consilier școlar  - Tătaru Livia; 

profesor logică                 - Tudor Nicoleta; 

profesor ed.muzicală/vizuală–Vulpe Mihaela; 

profesor geografie            - Stoian Andrei 

profesor istorie                 - Marcoci Roxana 

profesor istorie                 - Gavrilescu Claudia 

profesor istorie                 - Săndulescu Valentina 

profesor filosofie              - Arjoca Daniela 

 

4)   Aria curriculară„Tehnologii”: 

Responsabil: profesor  discipl. tehn.    - Lupulescu Dorel 

Membrii: pofesor discipl.tehn.         - Cîrlea Elena 

 profesor discipl.tehn.        - Dumitru Valeria; 

 profesor discipl.tehn.        - Patrascoiu Dorian; 

 profesor discipl.tehn.        - Dumitrache Mirela; 

 profesor discipl.tehn.        - Ionescu Mariana; 

 maistru instructor              - Paveloiu Stelian 

 instructor  auto                  - Dodescu Daniel 

 profesor TIC                     - Lotreanu Nicolae 

 informatician                     - Sărăcin Laurențiu 
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CAPITOLUL 2 

RESPOSABILITĂŢI ALE PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 

 SECŢIUNEA 1 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

Art. 45 

(1)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un 

cadru didactic titular, ales de Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 

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

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

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

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai 

consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(3)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea 

pe baza prevederilor strategiilor Ministerului EducațieiNationale privind educația formală și non-

formală. 

(4)Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 

(5)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare 

 

Art. 46 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele 

atribuții: 

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 

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

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

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

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

administraţie. 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative. 

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

posibilităţile de realizarea a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există. 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația 

disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

g) prezintă Consiliului de Administrație rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia; 

h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 

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

şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative. 

j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative; 

k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul 

unității de învățământ; 

l) facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de 

parteneriat educațional 
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m) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 

Art. 47 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

conține: 

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 

d) programe educative de prevenție și intervenție; 

e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor; 

f) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 

g) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară. 

 

Art. 48 

(1)Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare. 

(2)Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de administrație. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității 

de învățământ. 

 SECŢIUNEA 2 

Profesorul diriginte 

Art. 49 

(1) Art. 78 Dispoziţiile art.75, 76 şi 77 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din 

învăţământul preşcolar şi primar. 

(2) Drepturile si obligatiile beneficiarilor directi ai educatiei vor fi prelucrate si afisate de diriginte la 

colectivele de clasa de  care raspund. 

(3) Verifica periodic tinuta regulamentara a elevilor clasei. 

(4) Prelucreaza beneficiarilor directi (elevilor) si indirecti (parintilor) ai educatiei,sub 

semnatura,Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului „Mihai Viteazul”. 

(5) Dirigintele trasează sarcinile elevului de serviciu pe clasă. 

 

 

 

CAPITOLUL 3 

COMISIILE DIN CADRUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 
 

 SECŢIUNEA 1 
 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de coruptie și 

discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalitații 
 

Art. 50 Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității. 
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Comisia are urmatoarea componenta: 

 

Responsabil: prof. disc. tehnice        - DumitracheMirela; 

Membrii: prof. lb. română             - Piscanu Camelia 

 Prof. biologie                 - Golumbeanu Luminita 

 laborant                          - PiscanuClaudiu 

 profesor consilier școlar -Tătaru Livia 

 reprezentant elevi            - Andrei Bianca Elena 

 reprezentant parinti         - Coiculescu Valeria 

 
Art. 51 

(1)Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalitățiirespectă reglementările naționale în 

vigoare. 

(2)Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității se stabilește prin decizia internă a 

directorului unității de învățământ, după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.  

Art. 52 

Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității, elaborează și adoptă anual 

propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

Art. 53 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acțiune 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, asigurarea unui mediu securizat în 

unitățile de învățământ se realizează de către administrația publică locală, instituții specializate ale 

Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare și respectiv unitățile de învățământ. 

Art.54 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminare în mediul 

școlar și promovarea interculturalitățiieste responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de 

învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 

preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ. în acest sens. 

Principalele responsabilități ale Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității sunt următoarele: 

- elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de 

învățământ; 

- are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai 

jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

- elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de  învățământ 

- respectivă; 

- propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc 

și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 

preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unității de învățământ. 
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- colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați 

în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;  

- propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie 

la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

- elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și 

procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât 

sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 

- identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, 

consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz; 

- prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor școlii incluzive; 

- sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

- monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității; 

- elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

- elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, 

segregare. Raportul elaborat de Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității este inclus în raportul anual 

de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ; 

 

Art. 55 

În fiecare unitate de învățământ, se stabilesc condițiile de acces în școală al personalului unității, 

elevilor și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare și funcționare al unității 

de învățământ. 

 

Art. 56 

(1)Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii incluzive. 

Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o 

școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea 

etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă 

maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice 

criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea 

și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, 

constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive. 

 

SECŢIUNEA 2 

Comisia de monitorizare  

Art. 57 

(1)La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație, Comisia de monitorizare, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2)Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se 

stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de învățământ, de 

către conducătorul acesteia. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 58 

Comisia de monitorizare are următoarele atribuții: 

a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice; 

b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare; 

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor 

profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități 

publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 

și între structurile unități de învățământ. 

Comisia are urmatoarea componenta: 

 

Președinte: director - prof. disc. tehnice Cîrlea Elena; 

Secretariat tehnic: profesor biologie GolumbeanuLuminita 

Membrii: Responsabil Compartiment Predare-Învățare-Evaluare  

-prof. lb. franceză Cârnu Minodora 

Responsabil Compartiment Secretariat  

- secretar Motorga Emanuela 

Responsabil Compartiment Financiar  

- contabil Butaru Cosmin 

ResponsabilCompartiment Administrativ  

- administrator Dogaru Andrei 

 

  

SECŢIUNEA 3 

Alte comisii din unitățile de învățământ: 

Art. 59 

(1)La nivelul unităților de învățământ se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevăzute de 

legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. Comisiile se constituie prin decizie a 

directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:  

Coordonator:  prof. lb. franceză    - Cârnu Minodora 

Membrii: prof. disc. tehnice     - Ionescu Mariana    

informatician    - Sărăcin Laurențiu 

reprez.cons. local      - Danasel Gheorghe 

reprez părinți             - Nănău Violeta 

reprez. elevi               - Stroie Denisa 

reprez. sindicat           -  Costea Gabriela 

 

Comisia pentru dezvoltare profesională și evolutie în carieră 

Coordonator: profesor lb.engleza    - Deaconescu Irina 
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Membrii profesor biologie         -  GolumbeanuLuminita 

profesor lb.romana      - Piscanu Camelia 

Comisia de etică: 

Responsabil : profesor matematică   - Costea Gabriela 

Membrii: profesor biologie           - Golumbeanu Luminiţa 

profesor lb. română       - Piscanu Camelia 

profesor discip. tehnice - Dumitrache Mirela 

laborant                         - Piscanu Claudiu 

 

Comisia pentru promovarea imaginii colegiului şi orientarea şcolară şi profesională a 

elevilor: 

Coordonator: director  prof. disc. teh. - Cîrlea Elena 

Membrii: consilier scolar profesor   - Tataru Livia          

profesor lb.romana           - Piscanu Camelia          

profesor biologie              - Golumbeanu Luminiţa           

profesor discip. tehnice    - Dumitrache Mirela 

informatician                    - SaracinLaurentiu 

laborant                            - Piscanu Claudiu 

 

Comisia de acordare a burselor profesionale:                 

Coordonator prof. Dumitrache Mirela 

Secretar: secretar sef  Motorga Emanuela 

Membrii: prof.Pătrășcoiu Dorian 

prof. Ghiga Amalia 

contabil Butaru Cosmin 

 

Comisia de acordare  a  formelor  de sprijin material (burse de studiu, de merit, premii, 

programul naţional “Bani de liceu” etc.) : 

Coordonator :    prof. biologie Golumbeanu Luminița 

Secretar:                         secretar  sef Motorga  Emanuela 

Membrii:                                                         

                                                                                         

contabil  Butaru Cosmin 

laborant    Piscanu Claudiu 

 

Comisia de Cruce Rosie : 

Coordonator: prof. biologie GolumbeanuLuminita  

Membrii: prof. lb.engleza Deaconescu Irina 

laborant  Piscanu Claudiu 

prof. discipline tehnice Dumitrache Mirela 

prof. romana Piscanu Camelia 

prof.romana Ghiga Amalia 

administrator Dogaru Andrei 

prof. ed.fizica Tita Ionut 

 

Comisia pentru colectarea selectiva a deseurilor: 

Coordonator:  prof. biologie Golumbeanu Luminita  

Membrii:                         

                                        

diector prof. Cîrlea Elena 

prof. disc. tehn Dumitrache Mirela 
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laborant  Piscanu Claudiu 

administrator Dogaru Andrei 

prof. ed fizica Munteanu Roxana                                           

prof. romana Ghiga Amalia 

prof.romana Piscanu Camelia 

prof. matematica Costea Gabriela 

prof. chimie Ciuca Lavinia 

prof. ed fizica Tita Ionut 

psiholog scolar Tataru Livia     

prof. engleză Deaconescu Irina 

 

Comisia de întocmire si organizare a serviciului pe scoala si întocmire a  

orarului: 

Responsabil: director prof. Cîrlea Elena 

Membrii: prof. r matematică Costea Gabriela  

prof.  lb. română   Piscanu Camelia 

prof.  lb. engleză Deaconescu Irina 

prof. discipline tehnice Lupulescu Dorel 

informatician Sărăcin Laurențiu  

 

Comisia de receptie materiale și lucrări: 

Coordonator:           laborant Piscanu Claudiu  

Membrii:                   

                                                 

prof. informatica Lotreanu Nicolae 

 informatician Sărăcin Laurențiu 

 

Comisia de inventariere centrala: 

Coordonator: prof. chimie Ciucă Lavinia; 

Membrii: prof.  dis. teh. Dumitru Valeria; 

prof.  fizică Hăinaru Steluța Fabiola 

 

Comisii de inventariere pe gestiuni: 

Gestiunea Educație fizică și sport +CSS: 

Responsabil  Ionescu Mariana 

Membrii Gavrilescu Claudia 

Paveloiu Stelian 
 

 

Gestiunea Ateliere și cabinete tehnologice: 

Responsabil Tița Ionuț 

Membrii Costea Gabriela 

Cârnu Minodora 
 

 

Gestiunea Manuale școlare și bibliotecă: 

Responsabil Piscanu Camelia 

Membrii Deaconescu Irina 

Piscanu Claudiu 
 

 

Gestiunea Laboratoare( psihologie, fizică, chimie, biologie, socio-umane): 
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Responsabil Sărăcin Laurențiu 

Membrii Dodescu Daniel 

Stancu Delia Iuliana 
 

Gestiunea Administrativ: 

Responsabil Tița Ionuț 

Membrii Piscanu Claudiu 

Tătaru Livia 
 

Gestiunea Laboratoare informatică: 

Responsabil Costea Gabriela 

Membrii Tita Ionut 

Piscanu Claudiu 
 

 

Comisia de casare: 

Responsabil : prof.  disc. tehnice Pătrășcoiu Dorian; 

Membrii:                       prof. edmuzicală/vizuală Vulpe Mihela 

 prof. lb română Ghiga Amalia; 

 

Comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile: 

Președinte : director  – Cîrlea Elena 

Membrii: prof.       - Deaconescu Irina 

 prof.       – Suciu Monica, reprezentant CCD Gorj 

 

Comisia pentru elaborarea regulamentelor şi revizuirea PAS: 

Coordonator: director  prof. disc. teh. Cîrlea Elena 

Membrii: prof.dicipline tehn. Dumitrache Mirela  

prof.biologie Golumbeanu Luminita; 

prof. limba română Piscanu Camelia  

prof. ed.fizica Munteanu Roxana; 

prof. Ionescu Mariana 

informatician SaracinLaurentiu 

laborant Piscanu Claudiu 

reprezentant parinti Grebenișan Sever 

 reprezentant elevi Avramescu Andreea, X-A 

 

Comisia de implementare SNAC: 

Coordonator: prof. romana Piscanu Camelia; 

Membrii: prof.biologie Golumbeanu Luminita; 

prof.disc.tehn. director Cîrlea Elena; 

prof. disc.tehn. Dumitrache Mirela; 

prof.disc.tehn. Dumitru Valeria; 

prof.romana Ghiga Amalia; 

prof. religie Popa Claudia Luminita; 

prof. ed. fizică Tița Ionuț  

prof. limba franceză Cârnu Minodora 

prof. matematica Costea Gabriela 

prof. limba engleza Deaconescu Irina 

prof. informatica Lotreanu Nicolae 
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prof. consilier școlar Tătaru Livia 

 

 

Comisia de curriculum si  notare ritmică : 

Responsabil:   director  prof. disc. teh. Cîrlea Elena 

Membrii:  responsabil catedra limba si comunicare Piscanu Camelia 

responsabil catedra stiinte, matematică si ed.fizica 

GolumbeanuLuminita 

responsabil catedra om si societate   Popa Luminița 

responsabil catedra tehnologii   Lupulescu Dorel 

responsabil CEAC   Cârnu Minodora 

 

Comisia de gestionare SIIIR : 

Coordonator: director  prof. disc. teh. Cîrlea Elena 

Membrii: secretar Motorga Emanuela  

informatician SaracinLaurentiu 

contabil sef Butaru Cosmin  

administrator Dogaru Andrei 

 

Comisia de organizare, evaluare, monitorizare a olimpiadelor si  

concursurilor scolare si extrascolare:  

Coordonator: director  prof. disc. teh. Cîrlea Elena 

Membrii: prof.  biologie Golumbeanu Luminița 

prof. lb. română Piscanu Camelia 

 

Comisia dirigintilor și de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului școlar: 

Coordonator: prof. Dumitrache Mirela, diriginte  IX B 

Membrii: prof.  GolumbeanuLuminita, diriginte IX A 

prof.  Piscanu Camelia, diriginte X A 

prof.  Pătrășcoiu Dorian, diriginte X B 

prof.  Munteanu Roxana, diriginte XI A 

prof.  Ghiga Amalia, diriginte XI B 

prof.  Deaconescu Irina, diriginte XIIA 

prof.  Dumitru Valeria, diriginte XI seral 

prof.  Cârnu Minodora diriginte XII seral 

prof.  Costea Gabriela, diriginte XIII seral 

prof.  Lupulescu Dorel, diriginte anul I postliceala 

prof.  Ionescu Mariana diriginte anul II postliceala 

psiholog școlar Tătaru Livia 

 

Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare :  

Coordonator: prof.ed.fizica Munteanu Roxana  

Membrii: prof.discipline teh. Dumitrache Mirela  

consilier şcolar prof.Tataru Livia 

prof. lb. română Piscanu Camelia 

prof. matematica  Costea Gabriela 
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Comisia  paritara si de dialog social:                     

1. Prof.Cîrlea Elena - director 

2. Prof.Golumbeanu Luminita – membru CA  

3. Picanu Camelia - membru CA 

4. Ciucă Lavinia -lider sindicat 

5. Popa Luminița.- membru sindicat 

6. Costea Gabriela.- membru sindicat 

 

Comisia privind achizitiile prin cumparare directă: 

Presedinte:      Dogaru Andrei - administrator 

Membrii:

  

Motorga Emanuela  - secretar sef 

Lupulescu Dorel - profesor 

 

    Comisia proiectului Erasmus “My school TV” 

Coordonator: prof. Munteanu Roxana 

Membrii director prof. Cîrlea Elena 

prof. Deaconescu Irina 

prof. Golumbeanu Luminița 

prof. Ghiga Amalia 

contabil Butaru Cosmin 

informatician Sărăcin Laurențiu 

 

Comisia proiectului “ROSE” 

Coordonator: prof. Piscanu Camelia 

Responsabil 

financiar:  

Responsabul financiar Butaru Cosmin 

Responsabil 

achiziţii: 

Piscanu Claudiu 

 

Comisiade sănătate si securitate în muncă și comisia pentru situatii de urgenta (dezastre si 

calamitati naturale) si  PSI: 

Lucrator desemnat  – laborant Piscanu Claudiu 

 

a) Comisiade sănătate si securitate în muncă: 

Presedinte: director Cirlea Elena 

Responsabil: laborant Piscanu Claudiu 

Membrii: Paveloiu Stelian 

 Popescu Matei  

 Dodescu Daniel 

 Tetileanu Aurelian 

 Tita Ionut 

 Dogaru Andrei 

 Butaru Cosmin 

 Lotreanu Nicolae 
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 SaracinLaurentiu 

 Ciocan Marius 

 Vrâncuti Ion 

 Nicolae Claudiu 

Coordonatorloc de muncă (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) – Sărăcin Laurențiu 

 

b) Comisiade prim ajutor: 

Golumbeanu Luminita 

Piscanu Camelia 

Munteanu Roxana 

 

c) Comisiapentru situatii de urgenta si PSI: 

Presedinte: director Cirlea Elena 

Responsabil: informatician Sărăcin Laurențiu 

Responsabil instructaj introductiv general: laborant Piscanu Claudiu 

Membrii Pătrășcoiu Dorian 

Lupulescu Dorel 

Dogaru Andrei 

Butaru Cosmin 

Motorga Emanuela 

Patrascu Maria 

Tisu Cornelia 

Avramescu Eugenia 

Ciocan Marius 

Vrîncuti Ion 

Nicolae Claudiu 

Paveloiu Stelian 

Popescu Matei 

Tetileanu Aurelian 

Tita Ionut 

Coordonatorloc de muncă (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) – Sărăcin Laurențiu 

 

Comisia de mobilitate a cadrelor didactice: 

Coordonator: prof. Dumitrache Mirela 

Membrii: prof. Lupulescu Dorel 

prof. Deaconescu Irina 

 

Comisia de cazare a elevilor în internatul școlar: 
Președinte : administrator – Dogaru Andrei  

Membrii: pedagog.       – Săndulescu Valentina 

supraveghetor - Jinca Marcel 

prof. Dumitrache Mirela 

prof. Pătrășcoiu Dorian 

prof. Ghiga Amalia 
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CAPITOLUL 4 

TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 
 

Art. 60 

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează documente 

manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente manageriale de evidență. 

Art. 61 

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

a) rapoartele semestriale și anuale asupra activității desfășurate; 

b) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 

c) raportul de evaluare internă a calității 

(2)Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate unor 

domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor 

educaționale. 

Art. 62 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către echipa 

managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul 

este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și consiliului 

profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar 

următor. 

Art. 63 

Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unității de 

învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă de 

mediatizare - tipărire, afișare etc. - devenind astfel document public. 

Art. 64 Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității și este prezentat spre validare atât consiliului de administrație, și se prezintă spre 

analiză consiliului profesoral. 

Art. 65 

(1)Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza documentelor de diagnoză 

ale perioadei anterioare. 

(2)Documentele de prognoză sunt: 

a) planul de dezvoltare instituțională; 

b) programul managerial (pe an școlar); 

c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(3)Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de 

învățământ. 

Art. 66 

(1)Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung și se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 4 ani, ținând cont de 

indicatori naționali și europeni. Acesta conține: 

a) prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, relația cu 

comunitatea locală și schema organizatorică; 

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

tip PESTE); 

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ; 
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d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, fiind 

structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, 

responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală; 

e) planul operațional al etapei curente. 

(2)Planul de dezvoltare instituțională se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă 

de consiliul de administrație. 

(3)Planul de acțiune al școlii este parte a planului de dezvoltare instituțională al unității de învățământ 

profesional și tehnic, care corelează oferta în educație și formare profesională cu nevoile de dezvoltare 

socio-economică la nivelul ariei de acțiune. 

(4)Planul de acțiune al școlii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Național 

de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic. 

Art. 67 

(1)Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an școlar. 

(2)Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului 

școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare 

instituțională la perioada anului școlar respectiv. 

(3)Programul managerial se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se aprobă de către  

Consiliului de Administrație. 

Art. 68 

Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director 

pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor programului managerial și 

ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător etapei. 

Art. 69 

(1)Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, 

responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective. 

(2)Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control managerial 

intern, subordonată directorului unității de învățământ. 

Art.70 

 

Documentele manageriale de evidență sunt: 

a) statul de funcții; 

b) organigrama unității de învățământ 

c) schemele orare ale unității de învățământ; 

d) planul de școlarizare aprobat; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/programe 

operative săptămânale; 

 

 

 

TITLUL VI 

 

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI 

DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
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 SECŢIUNEA 1 

 

Compartimentul secretariat 
Art.71 

(1) Compartimentul Secretariat este subordonat directorului Colegiului “Mihai Viteazul”, Bumbeşti-Jiu  

(2) Programul de lucru al serviciului Secretariat este  intre orele 08.-16.00 

(3) Programul de lucru cu elevii/parintii sau reprezentanti legali ai acestora se desfasoara intre orele : 

12.00-14.00  

(4) Programul de lucru cu personalul scolii se desfasoara intre orele : 10.00-12.00 

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor 

documentelor şcolare.  

(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.  

(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin 

ordinul M.E.N. 

(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă 

şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin O.M.E.N. 

(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul, 

M.E.N.se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.  

(10) Secretariatul îndeplineşte orice sarcini încredinţate de director sau stipulate expres în acte 

normative şi alte atribuţii conform art.82-83 din ROFUIP 2016. 

 

 

 

 SECŢIUNEA 2 

 

Compartimentul financiar 
Art.72 

 (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului Colegiului “Mihai Viteazul”, Bumbeşti-Jiu .  

(2) Serviciul  Contabilitate al unităţii de învăţământ asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea 

activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate 

expres în acte normative.  

 (4) Organizarea si responsabilitatile compartimentului financiar sunt cele prevazute la art. 84-88 din 

ROFUIP 2016.  

 (5) Programul de lucru al compartimentului financiar este intre orele 08.-16.00. 

 

 

 SECŢIUNEA 3 

 

Compartimentul administrativ 
Art.73 

(1) Serviciul de Administraţie este subordonat directorului Colegiului “Mihai Viteazul”, Bumbeşti-Jiu.  
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(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de 

întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ 

de întreţinere şi curăţenie (paznici, portari, , muncitori, gestionari).  

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia şi 

în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face 

numai cu îndeplinirea formelor legale.  

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de 

învăţământ şi se aprobă de director.  

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile 

unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.  

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare 

unităţii de învăţământ.  

(7)Administratorul de patrimoniu raspunde de manualele scolare primite gratuit de elevii din 

învăţământul obligatoriu.  

(8)Functioneaza conform art. 90 din ROFUIP 2016. 

(9) Administratorul îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

 SECŢIUNEA 4 
 

Laborantul şi informaticianul 
Art. 74 

(1) Laborantul şi informaticianul sunt subordonaţi directorului unităţii de învăţământ cu atribuţii 

menţionate în fişele postului aprobate de acesta. 

(2) Programul de lucru  al laborantului şi informaticianului esteîntre orele 08.00-16.00. 

 

 

 SECŢIUNEA 5 
 

Biblioteca 

 
(1) Serviciul la bibliotecă ete asigurat d-șoara bibliotecarColța Georgiana 

(2)Programul de lucru  al  bibliotecii este zilnic între orele: 9,00-13,00. 

 

TITLUL VII 

 

BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

 

CAPITOLUL 1 

 SECȚIUNEA 1 
 

Art. 75 
Se realizeaza in conformitate cu articolele nr. 96-105 din ROFUIP 2016.  

1. Articolul 75 se modifică conform art. 99  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, respectiv în anul 



33 

 

I din învăţământul postliceal,  se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale.” 

 

2. Articolul 75 se modifică conform art. 102 alin.7  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 

3. Articolul 75 se modifică conform art. 104  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul 

anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel 

calitatea de elev. 

 

 

 SECŢIUNEA 2  

Art. 76 Drepturile elevilor  

(1) Conform articolelor 6- 12 din Statutului elevului 

(2) Elevii care participa la olimpiadele scolare si concursurile profesionale pot absenta motivat de la 

cursuri pentru o perioada de 5 zile. Motivarea absentelor se realizeaza de catre profesorul diriginte la 

propunerea scrisa a profesorului coordonator a lotului olimpic din colegiul si acordul institutiei de 

invatamant. 

 

 SECŢIUNEA 3 
 

Art. 77  Recompensarea elevilor  
Conform articolului 13 din Statutului elevului 

 

 SECŢIUNEA 4 
 

Art. 78 Îndatoririle/obligațiile elevilor 

(1) Conform articolului 14 din Statutului elevului 

(2) Părăsirea şcolii de către elevii Colegiului “Mihai Viteazul” în timpul cursurilor se va face 

astfel :  

 (a) elevii nu pot părăsi şcoala pe timpul desfăşurării cursurilor, decât la solicitarea scrisă si 

telefonica a părinţilor, pentru motive foarte bine întemeiate şi dovedite ; 

(b) părinţii care vin la şcoală să-i ia pe copiii lor de la cursuri pentru rezolvarea unor situaţii urgente 

de familie au obligaţia să se legitimeze la intrarea în colegiu cu cartea de identitate; 

(c) în cazul părinţilor divorţaţi, cel care solicită învoirea copilului trebuie să dovedească prin 

hotărârea definitivă de divorţ că are custodia acestuia. In caz contrar elevului nu i se va permite 

plecarea din şcoală. Profesorii diriginţi sunt obligaţi să cunoască şi să aducă la cunoştinţa 

directorilor toate cazurile de elevi cu părinţii divorţaţi şi care este părintele care are custodia 

copilului; 

d) in situatii exceptionale (probleme familiale, stari de sanatate precare, situatii inopinante, etc) 

elevul poate parasi incinta scolii pe baza unui bilet de voie semnat de profesorul de serviciu/de 

profesorul diriginte/ de profesorul cu care acesta are ora. Numele elevului care paraseste scoala in 
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timpul procesului instructiv educativ va fi trecut intr-un registru special care se gaseste la punctul 

de acces in Colegiul “Mihai Viteazul” ; de inregistrarea datelor si de corectitudinea parasirii scolii 

de catre elev raspunde persoana responsabila conform  graficului afisat de catre administratorul 

institutiei. 

e) Biletul de invoire semnat de profesor este insotit de numarul de ordine din registrul intrari – iesiri 

elevi.  

 

(3) Elevii care părăsesc incinta școlii fără acordul personalului din instituție, în timpul programului 

școlar, vor fi sancționați conform regulamentului în vigoare. 

(4) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în 

legătură cu situația lor școlară. 

 

Art. 78, alin.4 se elimină conform art.198 din ROFUIP 2016 cu completarile Ordinului 

3027/2018  si va avea urmatorul cuprins: 

 

(5) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice 

formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor 

cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea 

participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ 

sau altele asemenea." 

 

 SECŢIUNEA 5 
 

Art. 79 Interdicții 
Conform articolului 15 din Statutului elevului 

 SECŢIUNEA 6 
 

Art. 80 Sancționarea elevilor 

(1) Conform articolelor 16-29 din Statutului elevului 

Articolul 80, alin.2, lit. b se modifica conform art. 197 din ROFUIP 2016 cu completarile 

Ordinului 3027/2018  

(2) Alte sancțiuni 

 
Nerespectarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Colegiului „Mihai Viteazul” si a 

prevederilor stabilite de ROFUIP, se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 

 

a) Consumul gumei de mestecat si a semintelor în incinta liceului şi în sala de sport. 

- observaţie individuală. 

b)(1)Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, teste,teza etc. 

  - la prima abatere,pe baza unui referat/ proces verbal  se va anunta familia si se va  

consilia elevul de către profesorul diriginte și psihologul școlar 

  - la a doua abatere și următoarele, pe baza unui referat/ proces verbal  se va aplica pentru 

fiecare abatere o amenda de 50 de lei și scăderea notei la purtare cu un punct . 
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           (2)În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de 

urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de 

clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educative. 

c) Fardatul şi folosirea oglinzii în timpul orelor. 

  -  observaţie individuală  

d) Ţinută indecentă. 

  - observaţie individuală 

e) Jocul cu mingea în incinta liceului, în alte ore decât cele de sport. 

  - observaţie individuală.  

f) Comportament indecent şi provocator (îmbrăţişări, săruturi.) 

  - observaţie individuală 

g) Comportamentul neadecvat în pauze în incinta liceului (alergări, îmbrânciri, strigăte etc). 

  - observaţie individuală 

h)Comportamentul jignitor faţă de profesori, colegi, personalul administrativ şi de pază.  

 - sancțiune conform hotărârii Comisiei de cercetare disciplinară și aprobată de CP, 

scăderea notei la purtare, in functie de gravitatea faptelor si inregistrarea elevului in 

evidenta cabinetului psihologului scolar. 

 

i) Escaladatul gardului sau a geamurilor. 

- la prima abatere va fi anuntată familia elevul urmand a fi consiliat de diriginte și 

profesorul psiholog. 

- la doua abatere elevul va plati o amenda de 10 de lei.  

j)În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.” 

 

Fumatul în incinta liceului, în curte şi în perimetrul din zona liceului. 

- se sanctioneaza cu observatie individuala, se anunta parintii și se sesizează echipa de 

Jandarmi,se consiliaza elevul de catre diriginte siprofesorul psiholog,  

k)  Aruncarea pe geam a pungilor cu apă, hârtiilor, paharelor, sticlelor, joaca cu bulgări de zăpadă în 

şcoală, joaca cu pistoale cu apă. 

  - observaţie individuală, igienizarea incintei scolii. 

l) Posesia sau difuzarea de materiale pornografice. 

  - observaţie individuală/ scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

m) Încurajarea prozelitismului religios şi propaganda politică. 

  - observatie individuala, se anunta parintii și se consiliaza elevul de catre diriginte si 

profesorul psiholog. 

 

n) Deranjarea orelor în mod intenţionat. 

  - mustrare individuală/scăderea notei la purtare in functie de gravitatea  

  faptei iar la următoarea abatere discutarea in consiliul profesoral. 

 

     o) Postarea pe site-uri a fotografiilor sau imaginilor realizate in incinta scolii (sali de clasa, culoare de 

acces, baza sportiva, sala de sport, ateliere scoala si zona de agrement) se aplică sancțiunea conform 

hotărârii Comisiei de cercetare disciplinară și aprobată de CP. 

p) Rezolvarea conflictelor prin forţă sau chematul prietenilor în incinta liceului.  

- scaderea mediei la purtare in functie de gravitatea faptelor şi sesizarea  

organelor de poliţie. 
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r) Distrugerea documentelor şcolare (cataloage, carnete, foi matricole) , a bunurilor materiale din 

dotare (calculatoare, televizoare, materiale didactice etc.), precum si modificarea inscrisurilor oficiale. 

  - exmatricularea fără drept de reînscriere la unitatea noastră şcolară şi  

  sesizarea organelor de poliţie – în cazul documentelor şcolare/ mustrare  

  scrisă şi înlocuirea materialelor distruse (plata înlocuitorilor). 

      s) Introducerea băuturilor alcoolice în şcoală, prezentarea la şcoală în stare de ebrietate a elevilor, se 

sancţionează cu scăderea notei la purtare la 4 (patru), iar pentru elevii prinşi că fură bunuri de orice 

natură (bani, telefoane, obiecte) vor fi sesizate Organele de Poliție  

t) Posesia unor instrumente potenţial periculoase (arme, sprayuri paralizante, lacrimogene, petarde, alte 

obiecte tăioase).  

                           -sesizarea organelor de poliţie urmând a fi sancționate conform hotărârii Comisiei de 

cercetare disciplinară și aprobată de CP. 

u) Consumul de droguri sau introducerea lor în liceu. 

             -sesizarea organelor de poliţie urmând a fi sancționate conform hotărârii Comisiei de 

cercetare disciplinară și aprobată de CP. 

v) Organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii sau frecvenţa la 

cursuri. 

      - depistarea celor care instigă la astfel de acțiuni și scăderea notei la purtare sub 7(șapte) 

      x) Practicarea jocurilor de noroc in incinta unitatii scolare atrage dupa sine aplicarea urmatoarelor 

sanctiuni 

  - la prima abatere elevul se sanctioneaza cu observatie individuala, se  

  anunta parintii de catre diriginte si se consiliaza elevul  

  - la urmatoarea abatere se va scădea media la purtare cu un punct 

  - daca  abaterea se repeta elevul se sanctioneaza conform propunerii  Comisiei de 

cercetare disciplinare din cadrul Colegiului “Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu 

 

 

 SECŢIUNEA 7 

Art.81Reprezentarea elevilor 
Conform articolelor 30-36 din Statutului elevului 

 

 SECŢIUNEA 8 

Art.82 Asocierea elevilor 
Conform articolelor 37-38 din Statutului elevului 

 

 SECŢIUNEA 9 

Art.83 Consiliul Școlar alelevilor 

(1) Conform articolelor 39-47 din Statutului elevului 

      (2)COMPONENŢA: 

Preşedinte: Ilioiu Laura, X-A 

Vicepreşedinte: Oncică Andreea, XI-A 

Secretar: Stroie Denisa Alexandra, XII-A 

Membri: Reprezentanţii claselor 

 

 CAPITOLUL II 
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Art.84Activitatea educativă extrașcolară 
Conform articolelor 106-111 din ROFUIP 2016. 

 

Articolul 84 se modifică conform art. 108 alin.4  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, 

împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, 

precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

 

 CAPITOLUL III 

Evaluarea elevilor 

 SECŢIUNEA 1 
 

Art.85Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
Evaluarea rezultatelor invatarii si incheierea situatiei scolare la Colegiul “Mihai Viteazul” se realizeaza 

conform articolelor 112 - 138 din ROFUIP 2016.  

 
Articolul 85 se modifică conform art. 113 alin.3  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de 

coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.” 

Articolul 85 se modifică conform art. 117 alin.1  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 se adaugă lit. d și va avea următorul cuprins: 

,,d) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor 

organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, 

după caz, calificativul insuficient.” 

Articolul 85 se modifică conform art. 123 alin.4  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 „ (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările 

medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea 

scorului etc.” 

Articolul 85 se modifică conform art. 129 alin.3  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

,,(3) încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi 

pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi (2) sau a celor 

declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) 

şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de 

consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de 

studiu 4 3 în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta 

la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv 

din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a 

încheiat situaţia şcolară." 
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Articolul 85 se modifică conform art. 135 alin.1 și alin.2    din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 „(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 

18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au 

depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.” 

” (2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi 

care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au 

depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au finalizat 

învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în 

programul „A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale.” 

Articolul 85 se modifică conform art. 136 alin. 1, 4, 7, 11, 13  din ROFUIP 2016 cu 

completările Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din 

altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 

României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de 

elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în 

străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de 

echivalare.” 

”(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient 

se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice 

care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de 

învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar.” 

” (7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite 

dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. 

Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, către 

compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, 

pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. 

Ministerul Educaţiei Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la 

primirea dosarului.” 

” (11) în contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare 

formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, 

în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 

disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost 

parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare 

ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor 

prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-

verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. 

Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită 

continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste 

studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 

desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, 

care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

învăţământul Preuniversitar.” 
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” (13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere 

în limba română se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională,  

înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ se poate face, în cazul 

elevilor majori, La solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. înscrierea în învăţământul românesc se poate face, în condiţiile 

participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind 

recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie, după parcurgerea procedurilor 

prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie 

internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă", 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu participarea 

la cursul de iniţiere în limba română.” 

 SECŢIUNEA 2 
 

Art.86 Examene organizate la nivelul Colegiului “Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu 
Conform art.139-147 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 86 se modifică conform art. 139 alin. 2  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

(2) Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi evaluărilor 

naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

CAPITOLUL IV 

Art.87 Transferul elevilor 
(1)Conform art.148-160 din ROFUIP 2016 

 

 

Articolul 87 se modifică conform art. 150 alin. 1  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 „(1) în învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul profesional, liceal, 

postliceal precum şi în învăţământul profesional şi tehnic dual elevii se pot transfera de La o 

grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ 

la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de 

studiu.” 

Articolul 87 se modifică conform art. 151 alin. 1  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(1) în învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul profesional şi tehnic 

dual, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, 

specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.” 

Articolul 87 se modifică conform art. 152 din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot 

transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:  

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul 

semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea 
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la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale 

judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în 

situaţiile excepţionale prevăzute la art. 155 alin. 4, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot 

fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei 

de medie, menţionate anterior. în situaţii medicale excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul MEN, poate 

aproba realizarea transferului şi fără respectarea condiţiei de medie; 

 b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 

transferul; 

 c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera 

numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 

admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii 

din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani pot fi transferaţi şi în cursul 

primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a 

municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior; 

 d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a şi a Xi-a se pot 

transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat 

din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul 

de administraţie;  

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în 

învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita 

efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul; 

 f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot 

transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi 

specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a Xl-a din învăţământul 

profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu 

respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de 

diferenţă;   

g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea 

semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. 

 (2) Prevederile lit. c), d), e) şi f) de la alin. 1 se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi 

tehnic dual.” 

Articolul 87 se modifică conform art. 153 lit. c  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 ,,c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi 

după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi 

tehnic dual se pot transfera în învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, 

după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la 

clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; elevii din învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul 

profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea 

prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.” 

Articolul 87 se modifică conform art. 155 alin.2 lit.a   din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 ,,a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada intersemestrială 
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sau a vacanţei de vară; în aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la învăţământul 

profesional şi tehnic dual şi de la/la învăţământul profesional şi tehnic dual la învăţământul liceal 

tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod excepţional în cazurile 

precizate la Art. 155 alin. (4)” 

Articolul 87 se modifică conform art. 155 alin. 3  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(3) Transferurile in care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau 

specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vara, conform hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul." 

Articolul 87 se modifică conform art. 157 alin.1 și 2  din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(1) în mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională declaraţi „Inapt"/„Necorespunzător" pentru cariera militară, cei 

care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unităţi de 

învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, în 

timpul anului şcolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament 

precum şi a reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde este 

înmatriculat elevul.” 

” (2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit, sau încadrat în grad de invaliditate conform 

legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, funcţionari 

publici cu statut special, in timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera la 

cerere, din unităţile de învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale 

în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi l i securitate 

naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi „Admis” la probele de selecţie, 

în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ministerului respectiv.” 

 

 

(2) Pentru elevii care solicită transfer în altă unitate scolară se dă avizul numai după ce au fișa de 

lichidare semnată de toate persoanele specificate în fișă. 

 

 

Titlul VIII 
 

Evaluarea unităţii de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Art.88 Dispoziții generale 
Conform art.161-162 din ROFUIP 2016 

 

CAPITOLUL II 

Art.89 Evaluarea internă și externă  a calității educației 
Conform art.163-167 din ROFUIP 2016 
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Titlul IX 

PARTENERII EDUCAȚIONALI 

 

CAPITOLUL I 

Art.90 Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
Conform art.168-172 din ROFUIP 2016 

 

 

CAPITOLULII 

Art.91 Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
Conform art.173-175 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 91 se modifică conform art. 173 alin. 2, 5, 7, din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 

învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 

100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.” 

”(5)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe l i lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace 

stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în 

caietul educatorului puericultor/ educatoarei /învăţătorului /institutorului / profesorului pentru 

învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.” 

”(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar 

are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor 

educative/orelor de curs să îl preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate 

să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.” 

Articolul 91 se modifică conform art. 173 din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018  prin completarea cu aliatul 8'și va avea următorul cuprins: 

 „(8’) Dispoziţiile alineatului (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la 

unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în 

incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa 

pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ." 

 

CAPITOLULIII 

 

Art.92 Adunarea generală a părinților 
Conform art.176-177 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 92 se modifică conform art. 176 alin. 2  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 
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învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.” 

CAPITOLUL IV 

Art.93 Comitetul de părinți 
Conform art.178-181 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 93 se modifică conform art. 178 alin. 3  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar." 

 

Articolul 93 se modifică conform art. 180   din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 „Art.180 Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, 

prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi 

organizaţii.” 

 

Articolul 93 se modifică conform art. 181 alin. 3  din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului 

din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.” 

 

CAPITOLUL V 

Art.94 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
(1)Conform art.182-185 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 94 se modifică conform art. 182 alin. 3 și 4 din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are 

buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de 

orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin 

acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.” 

” (4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate 

cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia." 

 

Articolul 94 se modifică conform art. 183 alin. 4 din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

 „(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. în situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o data ulterioară, 

fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.” 
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4. Articolul 94 se modifică conform art. 185 alin. 1 lit.e din ROFUIP 2016 cu completările 

Ordinului 3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

,,e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă”. 

COMPONENŢA: 

Jinca Gabriela- Preşedinte 

Pașol Petruța- vicepreședinte 

Băloi Ioana Loredana- vicepreședinte 

Președinții claselor - membri 

 

CAPITOLUL VI 

 

Art.95 Contractul educațional 
 

Conform art.186-188 din ROFUIP 2016 
 

 

 

CAPITOLULVII 

 

Art.96 Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ 

și alți parteneri educaționali 
Conform art.189-195 din ROFUIP 2016 

 

Articolul 96 se modifică conform art. 194 alin. 2 din ROFUIP 2016 cu completările Ordinului 

3027/2018 și va avea următorul cuprins: 

„(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la 

asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate 

în muncă, asigurarea transportului la şi de la agentul economic, durata activităţilor, drepturile şi 

îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De 

asemenea, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie parteneriate şi protocoale de 

colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Protocolul 

conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii 

elevilor şi a personalului şcolii, respectarea l i normelor de sănătate şi securitate în muncă, 

asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle 

elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ profesional şi 

tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori economici sau cu o 

asociaţie/ un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia 

se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie un 

contract de pregătire practică individual cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ. 

Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. 
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TITLUL X 
 

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA 
 

 

 

Art. 97 

Măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care 

alăptează:  

(1) Informarea salariatelor asupra conţinutului Ordonanţei 96/2003 actualizată în 2011, privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

(2) Salariatele gravide sau care alăptează să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare 

sănătăţii sau stării de graviditate, ori a copilului nou născut după caz; 

(3) Să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă – locurile ce reprezintă 

un risc pentru securitate sau sănătate sarcinii şi alăptării; 

(4) Evaluarea se efectuează de către angajator cu participarea obligatorie a medicului de medicina 

muncii, iar rezultatele se consemnează într-un raport scris care se înmânează în 5 (cinci) zile 

lucrătoare sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor; 

(5) Să amenajeze spaţii speciale corespunzătoare normelor de igienă pentru odihna şi igiena 

salariatelor gravide sau care alăptează. 

 

 

 

 

TITLUL XI 

 

SANCTIUNI APLICATE PERSONALULUI ANGAJAT 

 

 
Art. 98 

(1)Personalul didactic si didactic auxiliar răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (art 280-283), pentru nerespectarea atribuțiilor din 

Fișa postului, încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Contractului Individual de Muncă și 

nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului ”Mihai Viteazul”.  

(2)Constituie abatere disciplinara si face obiectul cercetarii in Comisia de disciplina, și 

următoarele situații: 

 întârzierile repetate la program; 

 absentarea nemotivata in trei zile consecutiv; 

 absentarea nemotivata la trei sedinte consecutive de la Consiliul profesoral; 

 absentarea nemotivata la trei şedinţe consecutive ale comisiilor metodice si ale altor comisii de 

lucru constituite la nivelul scolii; 

 neefectuarea serviciului pe şcoala; 

 nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

 orice complicitate cu elevii in vederea neefectuării orelor de curs; 

 generarea de discutii cu elevii referitoare la aspecte ala vieţii private ale personalului didactic , 

didactic auxiliar si nedidactic. 
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Art. 99 

(1)Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea atribuțiilor din Fișa 

postului, încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Contractului Individual de Muncă și nerespectarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului ”Mihai Viteazul”. 

(2)Constituie abatere disciplinara si face obiectul cercetarii in Comisia de disciplina, și 

următoarele situații: 

 intarzierile repetate la program; 

 absentarea nemotivata in trei zile consecutiv; 

 Consumul de băuturi alcoolice in timpul programului; 

 Prezentarea la serviciu sub influenta băuturilor alcolice; 

 Tergiversarea in îndeplinirea sarcinilor de serviciu si nerespectarea termenelor 

stabilite. 

 

 

TITLUL XII 
 

ACCESUL ÎN COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL” 

Art.100 

a) Accesul cadrelor didactice si al personalului tehnico-administrativ se face in baza unei legitimatii de 

serviciu, iar accesul elevilor este permis în baza carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs, pe 

care elevul are obligaţia să-l poarte asupra lui şi să-l prezinte agenţilor de pază sau profesorului de 

serviciu atunci când aceştia îl solicită.  

b)La începutul programului de scoală elevii intră pe baza carnetului de elev/legitimatiei  sub directa 

îndrumare a profesorului de serviciu.In cazul in care elevul nu are asupra sa legitimatia/carnetul de 

elev, va intra in unitatea scolara numai in prezenta profesorului diriginte sau a altui cadru didactic care 

preda la clasa respectiva, elevul  fiind sanctionat disciplinar pentru neprezentarea documentelor 

necesare accesului in unitatea scolara. 

Art. 101 

Accesul in scoala al persoanelor straine (parinti/reprezentanti legali, rude, vizitatori,etc.) se face prin 

intrarea principala a liceului, numita in continuare punct de control, si este permis după verificarea 

identităţii acestora de catre personalul delegat de administratorul şcolii si dupa primirea unui ecuson, 

avand mentiunea “VIZITATOR” . 

 Personalul mai sus mentionat va inregistra la punctul de control numele, prenumele,seria, si 

numarul actului de identitate, scopul vizitei, precum si ora intrarii si parasirii incintei scolii , in 

Registrul pentru evidenta accesului vizitatorilor in Colegiul “Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu. 

 Vizitatorii au obligatia de a purta ecusonul la vedere, pe toata perioada ramanerii in unitate si de 

a-l restitui la punctul de control, in momentul parasirii scolii. 

 Personalul delegat de la punctul de control  va conduce vizitatorul la profesorul  de serviciu care 

îi va înlesni intalnirea cu persoana căutată la locul stabilit( holul principal de intrare). 

 Vizitatorii au obligatia sa respecte reglementarile interne ale Colegiului “Mihai Viteazul” 

Bumbesti-Jiu privitoare la accesul in unitatea de invatamant si sa nu paraseasca locul stabilit 

pentru intalnirea cu persoanele din scoala. Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii decat 

cele stabilite  fara acordul directorului unitatii . Nerespectarea acestor prevederi poate conduce 

la evacuarea din perimetrul unitatii a persoanei respective, de catre organele abilitate si/sau 

interzicerea ulterioara a accesului acesteia in scoala. 
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 Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, 

publicatii avand caracter obscen sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice. 

 Accesul parintilor si al persoanelor straine va fi permis conform programului afisat la intrarea in 

scoala, in orele de consultatie ale dirigintilor si ale cadrelor didactice, precum si la intervalul 

corespunzator audientelor directorilor, la programul de lucru cu publicul al secretariatului.  

 Parintii / tutorii legali nu au acces in scoala decat in pauze, cu exceptia cazurilor de forta 

majora; 

 

Accesul parintilor/reprezentantilor legali in incinta scolii este permis in urmatoarele cazuri: 

a). la solicitarea profesorilor diriginti/profesorilor clasei/directorului; 

b.) la sedintele / consultatiile/ lectoratele cu parintii organizate de personalul didactic al Colegiului  

“Mihai Viteazul”, Bumbesti- Jiu 

 Sedintele cu parintii vor fi anuntate si incluse intr-un program aprobat de conducerea scolii. 

 Programul sedintelor cu parintii va fi anuntat. In ziua programata pentru sedinta, 

dirigintele are obligatia sa transmita, la intrarea in scoala, lista cu parintii participanti. 

c.) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii scolare care 

implica relatia directa a parintilor / reprezentantilor legali cu personalul secretariatului Colegiului  

“Mihai Viteazul”, Bumbesti- Jiu, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/ directorul unitatii; 

d.) la intalnirile solicitate de parinti/reprezentanti legali, programate de comun acord cu profesorii 

diriginti/profesorii clesei/ directorului unitatii; 

e.) la diferite evenimente publice si acitivitati scolare /extracurriculare organizate in cadrul Colegiului  

“Mihai Viteazul”, Bumbesti- Jiu, la care sunt invitati sa participe parintii/reprezentantii legali; 

f.) pentru sprijinirea deplasarii elevilor cu dizabilitati in si din sala de curs; 

 

Art.102 

Accesul autovehiculelor în incinta liceului va fi permis pentru : 

(a) intervenţii (salvare, pompieri, poliţie, salubrizare, jandarmerie, remedierea defecţiunilor electrice, 

gaz, apă, telefon, cablu); 

(b) autovehicule care desfăşoară servicii pentru şcoală, cele aparţinând autorităţilor locale sau centrale ; 

(c)   autoturismele personale ale  angajaţilor şcolii . 

(d) autoturismele  autorităţilor cu drept de îndrumare şi control; 

(e) Intrarea, parcarea, şi ieşirea tuturor autovehiculelor se va face sub supravegherea persoanei 

desemnate de la punctul de control. 

(f) datorită spaţiului limitat, elevii nu au voie să parcheze în curtea şcolii autoturismul  propriu ; 

(g) intrarea elevilor în şcoală în zilele de sâmbătă sau duminică se va face în baza unui tabel aprobat de 

director; aceştia vor fi însoţiţi şi supravegheaţi de un cadru didactic; pentru activităţi care necesită efort 

fizic, elevii au nevoie şi de avizul medicului / asistentului medical al colegiului; 

(h) Plecarea elevilor din şcoală, la activităţi organizate de anumite comisii metodice, se face numai în 

baza unui tabel aprobat de director; profesorul însoţitor va avea asupra lui un ordin de deplasare şi este 

responsabil de securitatea elevilor pe toată durata activităţii; 

(i) Plecarea elevilor din colegiu în excursii turistice sau tematice se va face conformregulamentului 

organizare a excursiilor în vigoare. 

Art. 103. Se interzice : 

(a) accesul în incinta şcolii a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, 

precum şi a celor care au intenţia vădită de a perturba ordinea şi liniştea ; 
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(b) accesul persoanelor care deţin arme, băuturi alcoolice, substanţe stupefiante, toxice, explozive, 

pirotehnice, iritant-lacrimogene sau inflamabile, arme albe sau alte obiecte care pun în pericol siguranţa 

elevilor şi a angajaţilor ; 

c) accesul cu publicaţii având caracter politic, instigator, sau care atentează la bunele moravuri; 

 

 

TITLUL XIII 
 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A 

SALARIATILOR  
Art.104 

 Evaluarea personalului angajat urmareste punerea in valoare a calificarii salariatilor, potentarea 

performantelor acestora, indrumarea salariatilor in depistarea propriilor puncte slabe, pe care sa le 

imbunatateasca, ceea ce va conduce la imbunatatirea activitatii unitatii. 

Art. 105 

(1)Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor se intemeiaza pe aprecierea in 

mod sistematic si obiectiv a randamentului,a calitatii muncii, a comportamentului, a initiativei, a 

eficientei si creativitatii, pentru fiecare salariat, avandu-se in vedere, in primul rand, obligatiile din fisa 

postului. 

(2) Evaluarea periodica se face cu probitate, realism si obiectivitate, astfel: 

-prin autoevaluare; 

-evaluarea de catre comisia metodica, pentru personalul didactic de predare, de  

seful ierarhic superior, pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic; 

-evaluarea la nivelul consiliului de administratie. 

(3) Evaluarea personalului didactic de predare si a personalului didactic de conducere se face, potrivit 

metodologiei elaborate si aprobate prin ordin de ministru. 

(4) Activitatea profesionala a personalului se apreciaza ca urmare a evaluarii performantelor 

profesionale individuale prin acordarea unuia din urmatoarele calificative: “foarte bine”, “bine”, 

“satisfacator” sau “nesatisfacator” si se consemneaza in raportul de evaluare. 

(5)Evaluarea personalului didactic de conducere si de predare, a cadrelor didactoce auxiliare se face 

anual, in perioada 1 –10 septembrie, pentru anul scolar anterior. 

(6)Evaluarea personalului nedidactic se face anual, in luna ianuarie a anului curent pentru anul anterior. 

(7) Evaluarea se poate realiza si inainte de expirarea perioadelor prevazute la alin. (5) si (6), atunci 

cand intervin anumite situatii ca: 

a) perspectiva unei concedieri colective sau individuale, ca urmare a reorganizarii activitatii, evaluarea 

avand ca scop identificarea criteriilor de selectie a salariatilor aflati pe posturi similare; 

b) contractul individual de munca al persoanei evaluate inceteaza, se modifica sau se suspenda pentru o 

perioada de cel putin 3 luni; 

c) contractul individual de munca al evaluatorului inceteaza, se modifica sau se suspenda pentru o 

perioada de cel putin 3luni; 

d) cand, in timpul anului calendaristic, persoana evaluata urmeaza a fi promovata in functie.  

(8) La evaluarea salariatilor nu se vor lua in considerare perioadele in care: 

 contractul de munca a fost suspendat, indiferent daca suspendarea a intervenit de drept sau la 

initiativa uneia dintre parti; 

 salariatul nu a putut desfasura activitate din motive care tin de angajator, chiar daca acesta a fost 

prezent la munca; 
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 salariatul nu a putut desfasura activitate din pricina unei greve, chiar daca nu a   participat la 

aceasta; 

(9) Rezultatele evaluarii profesionale pot fi utilizate in vederea: 

a) stabilirii gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerintele cuprinse in fisa   postului; 

b) stabilirii obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare urmatoare; 

c) fundamentarii activitatii de promovare; 

d) fundamentarii activitatii de recompensare; 

e) identificarii nevoilor de formare profesionala continua; 

f) validarii programelor de recrutare, selectie, incadrare, formare profesionala continua; 

g) inlesnirii dialogului dintre persoana ierarhic superioara si subordonat in vederea cresterii 

performantei profesionale; 

h) selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri individuale sau colective; 

a) selectiei salariatilor corespunzatori profesional. 

(10) Pentru personalul didactic de predare calificativul se stabileste pe baza punctajului final conform 

procedurii: PO 101 CA – 04 EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC. 

Art. 106 

In procesul evaluarii atat angajatorul, cat si angajatul au obligatii, dupa cum urmeaza: 

(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele obligatii: 

a)   sa se prezinte la data si ora stabilita in vederea evaluarii de catre consiliul de  administratie; 

b) sa coopereze cu comisia metodica, respectiv, seful ierarhic superior sau directorul unitatii, in vederea 

bunei desfasurari a procedurii de evaluare; 

c) sa ia nota de rezultatele evaluarii si sa depuna toate eforturile in vederea imbunatatirii rezultatelor 

acesteia. 

(2)Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) sa informeze salariatii inca de la angajare, cu privire la criteriile de evaluare pe care  le utilizeaza la 

nivelul unitatii; 

b) sa realizeze evaluarea salariatilor cu obiectivitate; 

c) sa nu foloseasca criterii cu caracter discriminatoriu sau sa nu utilizeze criteriile de evaluare intr-o 

modalitate discriminatorie;  

d) sa comunice salariatului, in scris, rezultatele evaluarii in termen de 5 zile de la data stabilirii 

calificativului in cadrul consiliului de administratie ; 

e) sa depuna toate eforturile in vederea imbunatatirii rezultatelor evaluarii salariatilor, inclusiv prin 

formarea profesionala a acestora; 

f) sa sanctioneze manifestarile de subiectivism, nepotism sau  inechitate; 

g) sa sanctioneze disciplinar salariatii responsabili cu evaluarea, care se fac vinovati de aplicarea 

incorecta a criteriilor acesteia. 

Art. 107 

La evaluarea periodica a personalului angajat se vor utiliza urmatoarele criterii, in functie de categoriile 

profesionale, astfel: 

I) Criterii de evaluare pentru personalul didactic de predare  

a) Studierea aprofundata a curriculum-ului scolar; 

b) Selectia judicioasa a materialelor si mijloacelor didactice; 

c) Elaborarea planificarilor calendaristice in acord cu metodologia recomandata si actualizarea lor; 

d) Elaborarea proiectului didactic; 

e) Organizarea procesului de invatare in clasa; 

f) Selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare, dupa nivelul de pregatire a elevilor si 

cantitatea cunostintelor de transmis; 
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g) Corelarea secventelor de invatare cu obiective operationale, pentru finalizarea dezvoltarii si 

formarii personalitatii elevului; 

h)  Organizarea activitatiilor practice si aplicative in procesul de invatare; 

i) Utilizarea eficienta a materialului didactic si a mijoacelor audiovizuale (inclusiv PC); 

j) Evaluarea nivelului de pregatire a elevului; 

k) Examene, probe de verificare, simulari 

l)  Concursuri scolare, olimpiade, intreceri; 

m) Expozitii, cenacluri, reviste scolare, simpozioane, sesiuni de comunicari ale elevilor, 

manifestari cultural-artistice, sportive si de recreere; 

n)  Pregatirea suplimentara a elevilor; 

o) Definitivat, grade didactice, doctorate, formare continua, formarea in specialitate; 

p)  Autoperfectionarea; 

q) Relaţia cadru didactic-elev; 

r) Relaţia cadru didactic -cadru didactic 

s)  Relaţia cadru didactic -familie; 

t) Comportamentul fata de personalul scolii; 

u) Desfasurarea unor activitati legate de reprezentarea unitatii scolare unde activeaza; 

v) Asigurarea decentei propriei tinute. 

II) Criterii de evaluare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic  

1) Pentru personalul din departamentele: financiar-contabil, resurse umane (Secretariat), 

administrativ, biblioteca, informatician, laborant, tehnician mecanic:  

a) Prezenta si punctualitate (se ia in considerare timpul in care angajatul lipseste de la serviciu); 

b) Abilitatea de a analiza eficient problemele de serviciu; 

c) Preocuparea de imbunatatire a rezultatelor;  

d) Urmeaza instructiunile date de superiori; 

e) Acuratete si corectitudine;  

f) Urmarirea sarcinilor de serviciu pana la finalizare; 

g) Abilitati de comunicare cu colegii din echipa, cu superiorii, cu ceilalti colegi; 

h) Contributia la succesul echipei; 

i)  Initiativa si flexibilitate; 

j) Lipsa sanctiuni. 

2) Pentru personalul nedidactic ( muncitor calificat, fochist, ingrijitor, paznic). 

a) Prezenta si punctualitate (se ia in considerare timpul in care angajatul lipseste de la serviciu); 

b) Urmarirea sarcinilor de serviciu pana la finalizare; 

c) Preocuparea de imbunatatire a rezultatelor;  

d) Contributia la succesul echipei; 

e) Urmeaza instructiunile date de superiori; 

f) Initiativa si flexibilitate; 

g)  Atitudinea colegiala (lipsa conflictelor, incidentelor cu colegii / superiorii si atitudinilor de 

dezorganizare); 

h)  Purtarea echipamentului personalizat; 

i) Lipsa sanctiuni. 

Art. 108 

(1) Pentru evaluare se, se procedeaza dupa cum urmeaza: 

a) salariatul isi face autoevaluarea prin autoacordarea de puncte pentru fiecare criteriu prevazut in fisa 

individuala de evaluare a salariatului; salariatul va si semna in aceasta etapa fisa de evaluare. 

b) comisia metodica/seful ierarhic superior/directorul, avand in vedere activitatea prestata si punctajul 

autoacordat, acorda puncte pentru fiecare criteriu prevazut in fisa individuala de evaluare a salariatului; 
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in cazul in care comisia metodica/seful ierarhic superior/ directorul acorda un alt punctaj decat cel 

autoacordat de catre salariat, va mentiona motivele pentru diminuarea sau cresterea punctajului pentru 

fiecare criteriu sau item in parte intr-un proces-verbal/fisa de mentiuni a sefului ierarhic superior/ 

directorului; 

c) consiliul de administratie, in prezenta salariatului evaluat, stabileste punctajul final si, pe cale de 

consecinta, calificativul. 

(2)Punctajul final al evaluarii il reprezinta suma punctelor acordate pentru fiecare criteriu, din care se 

scad penalizarile, acolo unde este cazul. 

(3) Calificativul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se stabileste pe baza punctajului final, dupa 

cum urmeaza: 

 intre  86 –100 = Foarte Bine (FB); 

 intre 61 –85 = Bine (B); 

  intre 50 –60 = Satisfacator (S); 

  intre 0 –49 = Nesatisfacator (NS).  

(4)Pentru personalului didactic de predare, calificativul se stabileste pe baza punctajului final, dupa 

cum urmeaza: 

-intre 86 –100 puncte = Foarte Bine (FB); 

-intre 71 –85 puncte = Bine (B); 

-intre 61 –70 puncte = Satisfacator (S); 

-intre 0 –60 puncte = Nesatisfacator (NS) 

(5) Pentru personalului nedidactic și auxiliar, calificativul se stabileste pe baza punctajului final 

conform procedurii: PO 101 CA – 05 EVALUAREA PERFORMANȚEI PERSONALULUI 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC. 

 

Art.109 

Fisa de evaluare finala, semnata de salariat, seful comisiei metodice/seful ierarhic superior/directorul, 

respectiv punctajul final si calificativul corespunzator acestuia, se aduce la cunostinta salariatului. 

Art. 110 

(1) Salariatul poate contesta calificativul acordat. Contestatia se adreseaza directorului unitatii de 

invatamant, in termen de 3 zile de la comunicarea in scris a calificativului. 

(2)Comisia de contestatii, formata din 3 membri, altii decat persoanele care au participat la evaluarea in 

prima etapa, si constituita prin decizie a directorului,  solutioneaza contestatia, in termen de 5 zile, pe 

baza fisei de evaluare si a procesului-verbal/fisei de mentiuni, precum si a altor inscrisuri concludente. 

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului, in scris, in termen de 5 zile. 

(4) Dreptul salariatului de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. 

Art. 111 

 In cazul in care salariatul dobandeste calificativul anual “nesatisfacator”, se considera ca acesta nu 

corespunde cerintelor postului si se procedeaza potrivit legislatiei muncii aplicabile in materie. In egala 

masura, se considera ca salariatului nu corespunde cerintelor postului in masura in care acesta 

dobandeste calificativul „satisfacator” la doua evaluari consecutive. 
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TITLUL XIV 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INTERNATULUI 

ŞCOLAR 

 
Art. 112 Se anexează la prezentul regulament (Anexa 4) 
 
 

 

 

 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
 

Art. 112 

Conform art.196-201 din ROFUIP 2016 

 

Art. 113 

Prezentul regulament intra în vigoare de la data de 15.10.2018 
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Anexa 1 

 

 

Modelul contractului educaţional   

 
 COLEGIUL MIHAI VITEAZUL Bumbeşti-Jiu 

Str. Gh. DumitrescuBumbeşti, nr.14 

 Tel.+0253- 463-316 

 

    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 

5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,   

    Se încheie prezentul:   

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL   

 

   I.Părţile semnatare   
   1.COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL”, cu sediul în BUMBEŞTI-JIU, Str. Gh.Dumitrescu Bumbeşti, Nr.14, reprezentată 

prin director, dna prof. CÎRLEA ELENA 

   2.Beneficiarul indirect, dna/dl. . ..................................................................................... părinte/tutore/susţinător legal al 

elevului, cu domiciliul în ...................................................................................................,   

   3.Beneficiarul direct al educaţiei, ............................................................................................... elev.   

   II.Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 

responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.   

   III.Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ.   

   IV.Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*)   
   *)Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia consiliului de 

administraţie.   

 

   1.Unitatea de învăţământ se obligă:   

   a)să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;   

   b)să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;   

   c)să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în 

limita prevederilor legale în vigoare;   

   d)să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în  

vigoare;   

   e)personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 
transmite elevilor şi un comportament responsabil;   

   f)personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională 

specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;   

   g)personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii 

legali ai acestora;   

   h)personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa 

intimă, privată şi familială a acestuia;   

   i)personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii 

şi/sau colegii.   

   j)se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea 
oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.   

   k)sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi 

integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios   

   2.Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:   

   a)obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor;   



54 

 

   b)la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta 

documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării 

stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ;   

   c)părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;   

   d)părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, 

cauzate de elev;   
   e)să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

   h)părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de 

învăţământ.   

   3.Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:   

   a)de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute 

de programele şcolare;   

   b)de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat cu frecvenţă;   

   c)de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;   

   d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei şi de a purta 

semnul distinctiv al CMV (ecuson);   
   e)de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;   

   f)de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu 

educaţional etc.;   

   g)de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de 

la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);   

   h)de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;   

   i)de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează 

participarea la programul şcolar;   

   j)de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe 
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;   

   k)de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice 

cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 

prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de 

învăţământ;   

   l)de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;   

   m)de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;   

   n)de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;   

   o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu 

/profesorului diriginte/ profesorul clasei şi  fără bilet de voie.   
   V.Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.   

   VI.Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.   

    Încheiat azi, . . . . . . . . . . , în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.   
 

COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL” BUMBEŞTI-JIU,                                                                        Beneficiar indirect**),  

 

Director: prof. CÎRLEA ELENA 
 

                                                                                  Am luat la cunoştinţă, 

 

                                                                                  Beneficiar direct, elevul, 

    

 

 

**)Părintele/tutorele/susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru 

învăţământul postliceal.   
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