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REGULAMENT  INTERN  

AL LICEULUI TEHNOLOGIC 

”ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” VÂNĂTORI-NEAMȚ 
  

  
CAPITOLUL I 

  
DISPOZITII GENERALE  

  

Regulamentul de ordine interioară este elaborat în baza:  

- prevederilor Constituţiei României,  

- Legii Învăţământului nr. 1/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare - Ordinul MEC nr. 
5447/2020 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar,  

- OMEC nr 3108.12.01.2021 privind completarea ROFUIP nr 5447/2020, cu privier la încheierea 
situației școlare a elevilor la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021; 

- Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 
4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut.  

- Codul Educatiei -2009  

- Codul Muncii  (Legea nr. 53/2003). - Declaraţia universală a Drepturilor Omului, - Convenţia cu privire 
la drepturile copilului, 

Ordin comun MS-MEC nr. 5487/1494/2020  pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

- (3) P.O. nr 7 privind managementul riscurilor  de combatere sars-cov-19 în 
desfășurarea  procesului educational pentru semestrul  I   la nivelul LICEULUI 
TEHNOLOGIC ”ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” VÂNĂTORI-NEAMȚ, 
reactualizată; 
-Ordin 3459/06.03.2021 care modifică Ordinul nr. 3235//93/4.02.2021 



- Ordin 3235/93/4.02.2021 
- Alte reglementări aprobate de M. E.  C., de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamț 
sau de alte autorităţi centrale şi locale cărora sistemul de învăţământ li se 
subordonează direct sau indirect.  
  
Art. 1. Regulamentul intern al Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători -
Neamț a fost elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de directorul școlii.  
(1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 
modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al 
părinților și asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul 
profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. "   
(2) Regulamentul intern, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă prin 
hotărâre de către consiliul de administraţie.   
(3) După aprobare, regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar se 
înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Pentru aducerea la 
cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul intern se 
afişează la avizierul unităţii de învăţământ preuniversitar. Profesorii pentru învăţământul 
primar/profesorii diriginţi vor prezenta elevilor şi părinţilor, în şedinţe cu elevii şi părinţii, 
regulamentul intern al respectivei  unităţi de învăţământ preuniversitar. Personalul unităţii de 
învăţământ, părinţii şi elevii îşi vor asuma prin semnătură faptul că au fost informaţi referitor 
la prevederile regulamentului intern.  
  
(4) Respectarea regulamentului intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar este 
obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, personal 
didactic auxiliar, personal nedidactic precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct 
sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea 
regulamentului intern constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.  
  
(5) Regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar poate fi revizuit anual, 
în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori legislația 
o cere.  
Art. 2. Regulamentul de ordine interioară reglementează: programul cursurilor zilnice, 
programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare al spaţiului interior şi al 
căilor de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extraşcolare, comportamentul şi ţinuta elevilor şi întregului personal 
al şcolii.  
  
Art. 3. Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe 
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror 
formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism 
religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și 
conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a 
copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. ”  
1)Unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează pe baza principiilor 
stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 2) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în baza 
principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a 
principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației.  
  
(3) Unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura respectarea principiului garantării 
identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural.  
  



(4) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în 
conformitate cu principiul calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin 
raportare la standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național 
și internațional.  

 

(5) Unitatea de învățământ Unitatea de învățământ  aplică dispozițiile Regulamentului 
(UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor),  aplicat de toate statele 
Uniunii Europene, iar Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț se 
angajează în continuare să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.   
(6) Unitatea de învățământ se supune prevederilor prevederilor Legii nr. 118/ 2019. 
  
Art. 4. Regulamentul intern al Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînător-
iNeamț  este elaborat în temeiul prezentului regulament, al Metodologiei cadru de organizare 
și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar şi al 
legilor care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale 
personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar, al Statutului elevului.  
  
  
CAPITOLUL II  
  
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL LICEULUI  
  
Art. 5. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară conform PO nr. 7 elaborate la 
nivelul unității școlare pentru desfășurarea activităților în condiții de  pandemie: 

- Durata orei este de 45 minute/ pauza între ore de 5 minute și pauză mare de 10 
minute; 
- Pe parcursul orelor și pauzelor, elevii vor fi supravegheați permanent de cadrele 
didactice, conform P.O și Ordin 3459/06.03.2021 care modifică Ordinul nr. 
3235//93/4.02.2021  

 
Acest program poate suferi modificări, cu aprobarea ISJ Neamț, în funcție de evoluția 
situației pandemice, deciziilor Comitetului Național și /sau Județean de Urgență, sau în alte 
cazuri de excepție.  

- Grupele de preșcolar, primar și clasele a VIII-a au program numai în schimbul I, 
conform Ordin 3459/06.03.2021 care modifică Ordinul nr. 3235//93/4.02.2021  
- Clasele de învățământ profesional încep programul la ora 7,00 – 13,00/ 13,40; 
- Clasele de liceu seral au programul între orele: 14,50 – 2025; 
- Clasele de învățământ primar/clasele a VIII-a: 8,00 -11,20/ 13,40; 
- Clasele de învățământ gimnazial: 12,15-17,15 

  
Art. 6. Programul directorului se desfăşoară între orele 7.00-17.00. Programul profesorului 
coordonator – Structurile arondate din Vînători – Neamț, se desfăşoară complementar cu al 
directorului.  
Art.7. Programul directorului adjunct se desfășoară complementar cu al directorului unității de 
învățământ.  
Art. 8. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 6,50– 20,30 în funcţie de orar 
şi excepţional mai târziu sau mai devreme, în cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu 
părinţii şi consilii profesorale.  
Art. 9. Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 7.30 – 16,30 cu 
posibilităţi de modificare în funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor.  
Art. 10. Programul compartimentului administrativ se desfăşoară în intervalul 6.00 – 21.00, cu 
posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie.  
Art. 11. Programul bibliotecarului este stabilit de către conducerea școlii, în urma consultării 
cadrelor didactice și va funcționa între orele 8.00- 16.00.  
  



  
CAPITOLUL III  
  
SECURITATEA INSTITUŢIEI  ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ  
  
Art. 12. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:  
-camere video instalate la nivelul holurilor de circulație și exterior;  
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.45 – 20.30 ;  
-prin intermediul serviciului Poliţiei Locale și Poliției Comunitare Vînători-Neamț.  
Art. 13. Accesul în şcoală al elevilor, al întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor 
persoane, se face prin două intrări, cu respectarea culoarelor de access/evacuare, distanțare 
și purtarea oobligatorie a măștilor de protecție. În timpul programului școlar, poarta  va fi 
încuiată pentru a preveni accesul necontrolat al persoanelor din afara școlii și pentru 
siguranța elevilor și personalului școlii.  
Astfel, la clasele de la liceu, repartiția accesului/ ieșirii claselor î/din școală se va face astefel: 

- Clasele a III -a A/ I A/ III B/ VIII A/VIII C din schimbul I și clasele de gimnaziu: VII A/ 
VIa/VB/VC din schimbul II, au culoarul de intrare pe la intrarea principală a școlii. Culoarul 
de ieșire pentru aceste clase este pe la intrarea II; 
- Clasele a IV A/IV B/ II A/II B/ VIII B din schimbul I și VII B/VII C/VI B/VA respectuă 
culoarul de intrare pe la ușa nr 2 și părăsesc școala pe la intrarea din față; 
- Distanța fizică între elevi este obligatory de minim 1 m în interiorul școlii; 
- Masca este obligatorie; 
- Persoana desemnată cu utilizarea termoscanerului va lua temperatra corporală 
fiecărui preșcolar/elev/cadru didactic/ persoană care pătrunde în școală; 
- Elevilor/Preșcolarilor cărora li se face rău pe parcursul programului școlar, până la 
preluarea de către părinte/tutore va staționa în sala de izolare. 
- Spălarea pe mâini cu apă și săpun și dezinfecția cu alcol de la dispenser este 
obligatorie; 

Art. 14. Elevii, părinţii(doar pentru ridicare adeverințe sau la solicitarea școlii) şi alte persoane 
care intră în şcoală dupa ora 8.00 sunt identificați pe bază carnetului de elev, buletinului sau 
legitimaţiei. Părinții și persoanele străine au acces la secretariatul șolii în intervalul orar 
prevăzut de școală. 
 Art. 15. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului sau elevului din 
învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, 
iar la terminarea activităților educative/orelor de curs să îl preia de la poarta școlii. În cazul în 
care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 
împuternicește o altă persoană. ”(conform OMEN 3027/2018, art. 173, alin 7), având 
obligația de a anunța educatorul sau învățătorul de modificarea survenită în preluarea 
copilului. Accesul părinților/tutorilor legali/ este permis în incinta școlii, dimineața până la ora 
7.55. Nu este permis accesul vehiculelor în incinta școlii, excepție făcând mijloacele de 
transport ale angajaților unității școlare, microbuzele transport școlar, mijloacele de transport 
ale reprezentanților ISJ Neamț, Poliție, Jandarmerie, pompieri, mașina care asigură catering 
pentru GPP. 
Art. 16. Este interzis serviciul pe școală al elevilor.  
Art. 17. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către 
profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu de la parter și de la fiecare clasă, conform PO nr 
7.  
Art. 18. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de 
serviciu și cadrele didactice care au avut ore la clasa respective, cu respectarea distanțării și 
a tuturor regulilor de prevenire îmbolnăvire;  
Art. 19. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii 
cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrativ. Este 
interzis accesul în sala de clasă a cadrului didactic cu catalogul clasei( înregistrat la 
școală). 



a) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul școlii profesorului de 
serviciu/învăţătorului de serviciu dimineața.  

b) Preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor  se va face de către  profesorul de serviciu.  
c) În cazul ședințelor cu părinții, învățătorul sau dirigintele preia şi predă cheia de la secretariat 

pe baza de proces-verbal, asumându-şi responsabilitatea pentru securitatea tuturor 
cataloagelor pe parcursul activității.  
Art. 20. Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de 
serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe școală și a personalului nedidactic de 
serviciu, cu respectarea distanțării fizică;  
Art. 21. Alte atribuții ale profesorului/învățătorului de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 1 a 
prezentului regulament;  
Art. 22. Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectueaza sau nu respecta 
atributiile privind serviciul pe şcoală sunt:  
-Atenționare verbală;  
-Atenționare scrisă;  
-Punerea în discuție în cadrul Comisiei de Disciplină;  
-Diminuarea calificativului anual;  
Art. 23. Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț își ia un angajament 
ferm de a respecta întru-totul dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și de a  prelucra în 
siguranță deplină toate datele cu caracter personal specifice cu care ajunge să 
interacționeze în cadrul activității sale didactice și de cercetare. 
 Securitatea datelor cu caracter personal 
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității 
datelor cu caracter personal, să le protejăm împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat asupra lor. 
         În cadrul Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vinători-Neamț, colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în următoarele scopuri : 
• înscrierea elevilor; 
• ținerea evidenței dosarelor elevilor; 
• activități școlare și extrașcolare la nivel național și internațional; 
• recrutarea și selectarea personalului angajat al unității; 
• ținerea evidenței dosarelor de personal ale angajaților noștri; 
• arhivarea dosarelor personale ale salariaților; 
• înregistrare informațiilor contabile în vederea efectuării plăților către angajați. 
Art. 24. Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț își asumă 
respectarea prevederilor stabilite pentru personalul didactic de predare din Liceul  Tehnologic 
”Arhimandrit Chiriac Nicolau”  din Legea nr. 118/ 2019, articolele de mai jos: 
Art. 18. din Legea nr 118/2019: 
 (1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice 
entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în 
vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 
examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita 
persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea 
raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală. 
     (2) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de 
pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr. 290/2004, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar. 
    (3)  Cererea trebuie să fie însoțită de acordul expres al persoanei verificate. Acordul 
persoanei se prezumă a fi luat: 
4. dacă la adresă se anexează un document scris de persoana verificată prin care își 
exprimă acordul; 
5. dacă entitatea solicitantă precizează în cuprinsul adresei că a obținut acordul 
persoanei verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanl și obținerea adeverinței. 



6.  Adresele primite de la entitățile prevăzute în art. 18 se restituie dacă în cuprinsul 
acestora nu se menționează temeiul legal în baza căruia efectuează verificările. 
 
ATENȚIE!!! 
 Art. 25  din Legea nr. 118/2019,   În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a 
evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara demersurile 
necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane 
înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi 
profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun contactul 
direct cu copiii;   
   b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 
persoane vulnerabile;  
  c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane. 
Termenul de valabilitate a adeverințelor este de 6 luni de la data eliberării și numai în scopul 
pentru care a fost eliberat. 
  
CAPITOLUL IV  
  
COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTATIA ELEVILOR  
  
Art. 25. Elevii sunt obligati să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul 
şcolii.  
Art. 26. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

a) Evite interzisă aglomerarea  la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor;  
b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în Regulamentului 

Intern al unității școlare ;  
c) să se deplaseze în ordine, cu respectare distanțării fizice  şi fără să alerge;  
d) să respecte toate regulile prevăzute în P.O nr 7 ;  
e) sa nu blocheze ușile şi căile de acces ;  
f) să nu se împingă, să nu-şi pună piedici, să nu provoace dezordine;  
g) să nu lovească/distrugă ușile exterioare/interioare, ferestrele, pereții, etc.;  
h) să nu agreseze verbal sau fizic colegii;  
i) să nu vină la școală dacă au temperatură/ tușesc/ au probleme respiratoria; 
j) să nu pătrundă în curtea școlii în afara programului școlar dacă nu sunt însoțiți de un 

cadru didactic.  
k) să  nu meargă la altă clasă în pauză pentru a se întâlni cu alte grupe de elevi; 
l) să evite apropierea de colegi la o distanță mai mica de 1 m; 
m) să pătrundă în școală pe alte culoare decât cele trasate conform P.O; 
n) să nu agreseze verbal sau fizic colegi, cadre didactice, didactic auxiliar, nedidactic; 
o) să nu distrugă bunurile școlii. 

Art. 27. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli:  
-Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii;  
-Să respecte sarcinile de conduită civică, morală, de protecția mediului(colectarea selectivă a 
deșeurilor la nivel de clase, școală);  
-Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;  
-Să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase sau alte jocuri care pun în pericol 
integritatea fizică și viața elevilor, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;  
-Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;  
-Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri; 
 -Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri;   
-Să nu foloseasca balustradele de pe casa scarilor drept tobogan;  
-Să nu alerge prin clase;  
-Să nu se urce pe bănci, ferestre ;  
-Să nu se urce pe pervazul ferestrei, să nu se aplece în afară sau să sară pe fereastră;  



-Să nu umble la instalaţia electrică;  
-Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii;  
-Să manifeste respect faţă de parintiţ şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii;  
-Să manifeste respect față de ceilalţi colegi;  
-Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, 
cuvinte jignitoare, etc.;  
-Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie 
aşteptaţi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii( cu excepţia membrilor familiei );  
-Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică şi să rămână 
sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul 
respectiv până la data de 1 octombrie a anului școlar în curs;  
-Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să participe la acţiuni 
colective de chiul;  
-Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice 
pentru consemnarea notelor;  
-Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună 
stare la sfârşitul anului şcolar;  
-Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv;  
-Să nu deterioreze bunurile şcolii. Orice pagubă provocată de elevi va fi recuperată de la 
părinții celor care au produs prejudiciul ;  
-Să foloseasca în mod civilizat toaletele;  
-În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea 
telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora 
în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul 
educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează 
în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul 
educativ";  
- Se evită a degrada curtea școlii, săli de clasă, holuri, sală de sport, teren de sport prin 
aruncarea de orice fel de ambalaje, deșeuri, etc.;  
Art. 28. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca 
mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale. ”  
Art 29. Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se 
acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. ”  
Art 30. Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică 
și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere 
recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 
elemente tehnice, ținerea scorului etc. ”  
  
Art.31. În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul 
regulament precizează:  
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;  
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;  
-Este interzis fumatul în şcoală;  
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;  
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;  
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;  
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz 
personal şi prescrise de medic;  
-Se interzice utilizarea în şcoală a telefoanelor mobile cu camera video sau camera foto cu 
alt scop decât cel prevăzut la art. 27. Orice pagubă anunțată de elevi sau părinți referitoare la 
pierderea/distrugerea sau furtul telefonului mobil/tabletă/calculator nu reprezintă obligația 
școlii în recuperare sau anchetă;  
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă;  



-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele 
didactice;  
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricăror produse, fiind exceptate cele 
de uz didactic;  
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;  
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare -Este 
interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, 
pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;  
Art.32. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală;   
Art. 33. Elevii cu cerințe educaționale sau altfel de cerințe educaționale beneficiază de 
aceleași drepturi și îndatoriri ca și ale elevilor majoritari ai unității școlare;   
Art. 34. Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării conform art. 9 din Statutul 
elevului;  
Art 35. Drepturile de asociere și liberă exprimare, drepturile sociale ale elevilor, drepturi care 
sunt respectate și pentru elevii unității noastre școlare  sunt stipulate în art. 10 din Statutul 
elevului;  
Art. 36.  Elevii beneficiază de cadre didactice la clasă repartizați în mod nediscriminatoriu;  
Art. 37. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor 
legate de vestimentaţie, atrage după sine următoarele sancţiuni, prevăzute în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, aplicate în funcţie de 
gravitatea faptei şi de numărul abaterilor:  
  
  
  
  

Abaterea  Sancţiune la prima abatere  Sancţiune la mai multe  
abateri  

Întârziere la oră   Observația individual  Absenţă  în  catalog 
Avertisment   

Absenţe nemotivate de la ore   -scăderea notei la purtare cu 1 
punct pentru fiecare 10 
absenţe nemotivate sau 10% 
absențe nemotivate la o 
disciplină sau modul pe  

Absenţe nemotivate de la ore   

 

 semestru, conform art 27(1) din 
Statutului elevului  2016   

 

 Implicarea  în  conflicte  
verbale violente, bătaie   

-discuţie cu elevul şi părinţii 
acestuia  
-scăderea notei la purtare cu 1 
punct   

- scăderea notei la purtare cu 2 
sau mai multe puncte  
-preluarea elevului în baza de 
date a poliţiei de proximitate  
- mustrare scrisă   

Deţinerea de obiecte ascuţite 
( cuţite, lame, etc. )   

-discuţie cu elevul şi părinţii 
acestuia în prezenţa  
poliţistului de proximitate  
-avertisment  
-scăderea notei la purtare cu 1 
punct   

-preluarea elevului în baza de 
date a poliţiei de proximitate  
-scăderea notei la purtare cu 2 
sau mai multe puncte   

Fumat   -discuţie cu părinţii elevului 
mustrare scrisă 
 -scăderea notei la purtare cu 1 
punct   

-scăderea notei la purtare cu  
2 puncte   



Frecventarea barurilor în timpul 
programului de şcoală   

-discuţie cu elevul şi părinţii 
acestuia 
 -avertisment verbal   

-mustrare în faţa Consiliului  
Profesoral  
-scăderea notei la purtare cu 1 
punct   

Distrugerea bunurilor şcolii   -discuţie cu elevul şi părinţii 
acestuia  
-plata tuturor lucrărilor 
necesare reparaţiilor 
 –observația individuală   

-plata tuturor lucrărilor 
necesare reparaţiilor  
- scăderea notei la purtare cu 2 
sau mai multe puncte  
- Avertisment   

Atitudine necuviincioasă sau 
violentă faţă de personalul 
şcolii   

-discutarea cu elevul şi părinţii 
acestuia; 
- scăderea notei la purtare;  

-scăderea notei la purtare cu  
1-2 puncte 
 - mustrare scrisă   

Ţinută  vestimentară 
nepotrivită:   

 -observația  individuală   
-informarea părinţilor   

-interzicerea  accesului  în 
şcoală;   

Deranjarea orei de curs   -discutarea cu elevul, cu 
părinții  în prezenţa 
psihologului şcolii   

-discutie cu elevul în prezenţa 
părinţilor şi a psihologului şcolii   
 -avertisment   
-anunţarea organelor  de 
 poliţie   
-scăderea notei la purtare cu 1-
3 puncte 
 -eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 3-5 zile   
  

Implicarea în acţiuni care aduc 
atingere bunului renume al 
şcolii   

 -observația   
-discuţie cu elevul în prezenţa 
părinţilor   

-mustrare scrisă  
-scăderea notei la purtare cu 2-
3 puncte  
-avertismentul   

Actiunea de a nu păstra 
curăţenia în clasă, holuri, 
curtea şcolii sau alte încăperi   

-observaţie individuală  
-avertisment  
-mustrare scrisă   

-efectuarea curăţeniei în clasă 
la sfârşitul programului  
-strângerea hârtiilor şi a altor 
resturi din curtea şcolii  
-scăderea notei la purtare cu  
1-2 puncte   

Aducerea în şcoală a unor 
persoane străine în scopul  
„reglării de conturi”   

-observația și avertismentul  
-anunţarea părinţilor   

-scăderea notei la purtarea cu 
1-2 puncte  
-anunţarea poliţistului de 
proximitate şi introducerea în 
baza de date a poliţiei   

Difuzarea de materiale cu 
caracter obscen   

-confiscarea materialelor 
 -discuţii cu părinţii elevului   

-scăderea notei la purtare cu  
1-2 puncte  
-mustrare scrisă - 

  anunţarea  poliţistului 
proximitate   

de  

  
Art. 38. (1)Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării 
bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor 
cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă 
etc.).  
  
(2) În cazul că vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 
revenind întregii clase.  
(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc 
manualul ¹deteriorat cu un exemplar nou sau achita contravaloarea acestuia.  



(4) În cazul spargerii sau deteriorarii geamurilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare 
sau să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind 
contravaloarea bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera. 
Art. 38*  Încheierea situației școlare pentru semestrul I se va realiza în conformitate cu 
OMEC nr. 3108/12.01.2021, conform căruia la art. 107. alin 4 se adaugă alin 4¹(conform 
căruia se poate încheia media la fiecare disciplină cu minim două note sau calificative); la 
art.6, alin 6 se adugă alin 6¹(la elevii aflați în situație de corigență vor avea alocată cel puțin a 
treia notă), iar la art.118, după alin 1 se introduce un nou alin. 1¹ prin care se precizează că 
elevii aflați cu situație neîncheiată în primul semestru vor putea să-și încheie situația școlară 
în primele 8 săptămâni ale semestrului II. 
  
CAPITOLUL V  
  
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  
  
V. 1. Cadrele didactice  
  
Art. 39. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de 
începutul programului, conform orarului zilnic și să preia elevii de la poartă pentru accesul în 
școală. 
Art. 40. Profesorul sau învăţătorul de serviciu în schimbul de dimineaţă trebuie să se prezinte 
la şcoală la ora 7.40, respectiv 11:50.  
Art. 41. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire 
atributiile prezentate.  
Art. 42. 1.Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, 
astfel încât intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat dupa ce s-a sunat, utilizându-se 
integral şi eficient cele  45 minute ale lecţiei. În timpul pauzelor vor supraveghea elevii la 
clasa la care au avut oră până la intrarea la următoarea oră și clasă. 
Art. 42.2. Toate cadrele didactice au obligația să participle la Școala online când este stabilită 
această situație de Comandamentul Județean de Urgență. 
Art. 43. Cadrele didactice sunt obligate să nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele 
de curs fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul 
apariției unor situaţii neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.  
Art. 44. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu 
colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora.  
 Art. 45. Le este interzis cadrelor didactice să aplice: observații în fața colectivului clasei(doar 
observație individuală), pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau 
alte persoane din şcoală.   
Art. 46. Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic în condica de prezenţă . 
Art. 47. Participarea la şedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele 
didactice atât la cele directe cât și la cele online, absenţa nemotivată de la mai mult de două 
şedinţe ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu 
diminuarea calificativului anual la Bine.  
 Art. 47. Participarea membrilor Consiliului de Administraţie la şedinţele acestuia este 
obligatorie. Absenţa nemotivată de la mai mult de doua şedinţe ale consiliului de 
administratie se sancţionează cu excluderea din consiliu şi imposibilitatea de a mai fi ales în 
acest consiliu timp de 5 ani.  
 Art. 48. Cadrele didactice sunt obligate să participe la toate activităţile extraşcolare la care 
sunt solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate 
atrage după sine sancţionarea.  
 Art.49. Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesională de a participa la  
cursurile de formare initțate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului 
Didactic Neamț.  
  



Art. 50. Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu 
condiţia să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depună cererea la 
secretariat cu cel puțin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacanţă vor fi scăzute din 
drepturile de concediu.  
 Art. 51.(1) Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după 
ultima oră de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.   
Art. 52. Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs 
sau de a ieși pe hol pentru convorbiri telefonice.  
Art. 53. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea 
datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informatii care 
aduc atingere imaginii instituţiei.  
Art. 54. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea 
bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. 
(1) Toate cadrele didactice împreună cu secretarii şcolii răspund permanent de asigurarea 
protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă. 
(2) Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare menţionate la art. 36, 
pentru completare sau din alte motive.  
Art. 55. Cadrele didactice sunt responsabile pentru orice eveniment nedorit desfășurat în 
școală/ sala de clasă/ hol în timpul orelor sau pauzelor dacă se constată și dovedește că nu 
a respectat R.I și P.O nr. 7. 
Art. 55. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice 
se realizeaza în fișa postului și se regăsesc în ROFUIP 5447/2020.  
  
V. 2. Personal didactic auxiliar  
  
Art. 56. Personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul şcolii specific fiecărui 
compartiment accesul în școală respectând regulile stabilite pentru prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirii cu virusul SARCOV 19..  
 Art. 57. Atribuțiile, sarcinile, competențele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar 
sunt cuprinse în fişa postului.  
Art. 58. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu 
profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară 
activitatea. Compartimentul funcționează conform ROFUIP nr 5447/2020.  
Art. 59. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabilă în 
relațiile cu cadrele didactice, elevii, părinii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice 
persoană din afara instituţiei, respectând: purtarea măștii obligatorie, distanțare fizică, etc.  
Art. 60. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din 
partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.  
  
Art. 61. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, 
iniţiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate 
cu specializarea şi compartimentul în care activează.  
Art. 62. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 
informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere 
imaginii institutiei.  
Art. 63. Personalul didactic auxiliar are obligația de a semna zilnic condică, consemnând cu 
exactitate activitățile desfăşurate în ziua respectivă.  
Art. 64. Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului 
şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.  
 
V.3. Personal nedidactic  
  
Art. 64. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de 
Conducerea Școlii împreună cu şeful compartimentului administrativ.  



Art. 65. Personalul nedidactic are obligația de a asigura securitatea şcolilor în următoarele 
intervale de timp: 6.45-15, respectiv 6.45 – 21.00 .  
Art. 66. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor 
repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului, cu respectarea regulilor 
prelucrate pentru prevenirea și combatrea SARCOV 19.  
Art. 67. Atribuţiile, sarcinile, competențele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 
cuprinse în fișa postului și PO nr 7.  
Art. 68. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 
conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.  
Art. 69. Personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinți şi faţă de orice persoană care intră în 
şcoală.  
Art. 70. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri 
decât cele legate de interesele instituției.  
 
CAPITOLUL VI  
  
COMISIILE METODICE  
  
Art. 71. Comisiile metodice se constituie în conformitate cu art. 79-80 din Regulamentul de 
organizare şi functionare a unităților de învățământ preuniversitar nr 5447/2020.  
Art. 72. Atribuţiile comisiilor metodice şi ale responsabililor de comisii metodice sunt 
prevazute în art. 79-80 din Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar.  
 Art. 73. Alegerea şi numirea responsabililor de comisii metodice se face prin metoda 
candidaturii/ alegerii de către colegii de catedră,  la începutul fiecărui an şcolar. În cazul lipsei 
candidaturilor la unele comisii, directorul şcolii numeşte responsabilii de comisii în urma 
consultărilor cu membrii acelor comisii.  
Art. 74. Responsabilii comisiilor metodice și șefii de catedră din cadrul Comisiei Curriculum, 
au obligaţia ca în prima săptămână din luna septembrie a noului an şcolar să întocmească 
raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi să o predea 
conducerii şcolii.  
Art. 75. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în  două 
saptamâni de la începutul  noului an şcolar să pregătească toate documentele şi materialele 
de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le predea secretarului şef în vederea arhivării 
acestora.  
 Art. 76. Absența nemotivată de la două activităţi ale comisiei pe parcursul unui an şcolar, se 
sanctionează cu diminuarea calificativului anual.  
  
CAPITOLUL VII  
  
TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ŞCOLAR  
Art. 77. Transportul elevilor cu cele două microbuze de transport școlar se va desfășura 
respectând Regulamentul aprobat de Consiliul de Administrație al școlii.   
Este obligatorie asigurarea prezenţei unui cadru didactic până la plecarea microbuzului din 
curtea școlii doar pentru preșcolarii din grupele cu program prelungit, în scopul supravegherii 
acestora şi asigurării condiţiilor de securitate pe traseele deservite pentru unitatea noastră.  
  
Art. 78. Profesorul însoţitor va instrui preşcolarii şi elevii ori de câte ori este cazul în legătură 
cu securitatea transportului. Cadrul didactic care are ultima oră din program la clasă/grupă va 
însoți copiii la microbuz și vor supraveghea accesul în microbuz.Traseul cu staţiile de 
îmbarcare şi debarcare ale elevilor a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral. Staţiile de 
îmbarcare – debarcare precum şi orele de îmbarcare – debarcare vor fi trecute obligatoriu în 
foaia de parcurs a conducătorului auto( dus şi întors);  



Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor , în alte locuri decât cele 
stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru; 
Numărul de preşcolari/elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor 
disponibile din microbuzul şcolar;  
Copii vor fi aduși în stația de plecare și preluați din stația terminal de părinte/reprezentant 
legal. După coborârea copiilor din microbuz nu mai răspunde școala sau șoferul de aceștia; 
Prezența copiilor/elevilor în microbus se face doar cu mască de protecție, se dezinfectează la 
urcare și respect regulile de distanțare fizică. 
  
Art. 79. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al preşcolarilor/elevilor şi al altor 
persoane care nu sunt angajaţi ai şcolii, în acest caz profesorul coordonator al structurii  
trebuie să atragă atenţia şoferului că încălcarea acestei prevederi poate duce la sancţiune;  
  
Capitolul VIII  
  
REGULI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  
  
Art.80.Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se 
marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin libere.  
Art.83 La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectivă, se 
evacuează reziduurile din coşurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara clădirii.  
Art.84 La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de 
ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu 
energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, 
laboratoare, ateliere etc.  
Art.85.Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor 
electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat. În sezonul rece, 
persoana autorizată va verifica permanent(și pe timpul nopții și sâmbăta și duminica) 
funcționarea centralelor termice atât la nivelul liceului cât și la structura arondată).  
Art. 86 Reglementarea fumatului se realizează prin dispoziţia scrisă a directorului . În 
dispoziţie se menţionează: locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este 
interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete, locurile amenajate 
pentru fumat; persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării 
reglementării pe locuri şi sectoare de activitate;  
Fumatul este interzis în lorice spațiu din incita școlii.  
Art. 87 Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit 
normelor specifice şi se verifică periodic. Periodic se execută exerciţii de alarmare-evacuare.  
Art. 88. Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi 
evacuare, educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării 
împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.  

Capitolul IX 
Partenerii educaţionali 

A. Drepturile părinților/tutorilor legali 

Art. 89. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreșcolarului/preşcolarului/elevului sunt 
parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile, 
legate de sistemul de învăţământ, care privesc educaţia copiilor lor. 
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copillui/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 
sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în 
relaţia familie-şcoală. 
Art. 9 0(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 
informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informații numai referitor la situaţia propriului copil. 



Art. 91 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 
unităţii de învăţământ în concordanță cu procedura de acces dacă: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-
puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ 
preşcolar/primar/profesorul diriginte; 
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, 
tutorilor sau susținătorilor legali în unităţile de învăţământ. 
Art. 92 (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Consiliul consultativ al părinţilor şi asociaţia părinților cu personalitate juridică se 
organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 93 
(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al 
copilului/elevului în care este implicat propriul copil, se face prin discuţii amiabile cu salariatul 
unității de învățământ implicat, educatorul-puericultor/ educatoarea/ 
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte. 
Părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii 
să participe şi reprezentantul părinţilor. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la 
rezolvarea conflictului, părintele/tutorul/susținătorul legal are dreptul de a se adresa 
conducerii unităţii de învăţământ, printr-o adresează o cerere scrisă, pentru medierea în 
vederea rezolvării problemei. 
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu 
a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 
inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 
B. Îndatoririle părinților/tutorilor legali 
Art. 94 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia de 
a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în 
perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislaței în vigoare cu 
amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 
comunității. 
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 
consiliului de administrație al unității de învățământ. 
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 
învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele 
medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru 
evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de 
învățământ. 
(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să 
ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învățătorul/institutorul/profesorul 
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. 
Prezenţa părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-
puericultor/ educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ 
preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din  patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 
(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învăţământul primar are 
obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor 



de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să 
desfăşoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 
Art. 95 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor 
şi a personalului unităţii de învăţământ. 
Art. 96. Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare 
și funcționare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii 
legali ai copiilor/elevilor. 
 
 
Capitolul X  
  
Dispoziţii finale și tranzitorii  
  
Art. 97. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 
Art. 98 În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.  
Art. 97 În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este 
interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate 
Art. 99 În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ sunt 
obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile 
regulamente de organizare și funcționare. 
 Art. 100 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice dispoziție contrară se 
abrogă. 
Art. 101. Anexa face parte integrantă din prezentul Regulament. 

a)  Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
și ROFUIP nr 5447/2020.  

b) Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui program de activitate 
anual.  

c) Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea 
şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;  

d) Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare 
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;  

e) Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
extraşcolare;  

f) Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii 
financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a 
bazei materiale din clasă şi din şcoală.  

g) g . Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea în colaborare cu 
şcoala a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi 
sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.  

h) În adunarea generală a comitetelor de părinţi, la nivel de şcoală, se alege Consiliul 
reprezentativ al părinţilor format din preşedinte și minim 2 membri .   

i) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul 
de administraţie al şcolii.  

j) Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de consiliul reprezentativ al părinţilor vor 
fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se vor avea în 
vedere următoarele:  

- sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea 
organizată, cheltuielile şi venitul net, proces verbal semnat de preşedintele, secretarul şi 
casierul consiliului;  

- evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă;  



- plăţile se fac cu aprobarea consiliului şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri de casă, 
chitanţe;  

- obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi se predau 
unităţii de învăţământ pe bază de process verbal şi vor fi trecute în inventarul şcolii potrivit 
reglementărilor în vigoare;  

k) Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii în Adunarea 
general a comitetelor de părinţi la începutul fiecărui an şcolar, inclusiv programul de 
activitate şi proiectul de buget pe anul şcolar în curs;  

l) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să 
ia legătura cu profesorul pentru învățământul 
preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 
diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun 
acord. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în 
caietul educatorului/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru 
învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.  

 
Art.102 . Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de 
câte ori este nevoie.  
Art 103. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de Consiliul Profesoral al 
şcolii, în conformitate cu schimbările care pot interveni în procesul de învăţământ.  
  
      

Director,  
                                                      Prof. Elena PETRARIU  
  
  
            
  
 
Aprobat în ședința CA din 12.01.2021 
Aprobat în ședința C.A din 08.03.2021 
 
 
 
   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


