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REGULAMENTULDEORGANIZAREŞIFUNCŢIONARE AL  
LICEULUI TEHNOLOGIC“CSEREY-GOGA” CRASNA 

 
 

Titlul I 
Dispoziţiigenerale 

 
Capitolul 1 

Cadrul dereglementare 

Art.1–(1)Regulamentuldeorganizareşifuncţionare al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, 
denumitîncontinuareRegulament,reglementeazăorganizareaşifuncţionareaLiceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” din Crasna, judeţul Sălaj şi se aplică la nivelul acestuia  

(2)Regulamentul asigură aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte norme legale, al căror obiect de reglementare îl 
constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. 

Art.2–(1) Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza Legii Nr.1/2011, Legea Educaţiei 
Naţionale, a Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor de invatamant 
preuniversitar aprobat prin OM Nr. 5079/31.08.2016, Ordin nr.3160/01.02.2017 pentru modificarea 
şi completarea  Ordinul MEN ,nr.4619/22.09.2014 privind organizarea şi funcţionarea consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG 
nr. 75/ 2005 privind Asigurarea calităţii; Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003- Codul muncii cu 
completările ulterioare; O. M. E. C. T. nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de 
violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; Legea nr. 272 din 21. 06. 2004 care promovează şi 
garantează drepturile copilului; Legea nr. 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ; Instrucţiunile comune privind profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii auto precum 
şi normele legislative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolilor de conducători auto; 
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ. 

RegulamentuldeorganizareşifuncţionareconţinereglementărispecificeLiceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” Crasna, acestea sunt obligatorii şi se aplică personalului de conducere, personalului 
didactic, personalului didactic auxiliar, nedidactic, elevilor şi părinţilor/ reprezentanţilor legali ai 
acestora, precum şi celor care lucrează ca detaşaţi, suplinitori sau la cumul pe perioadă determinată, 
în conformitate cu fişa postului şi cuprinde prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de 
învăţământ pentru 
elevi,părinţi,tutorisaususţinătorilegali,cadredidacticeşivizitatori,prevederispecificepentrusecţiile 
cupredareîn limba română sau limbileminorităţilornaţionale, prevederi referitoare la instituirea zilei 
şcolii, a 
imnuluişcoliişiaunorînsemnedistinctivepentruelevi,auniformeişcolarepentrupreşcolari/elevişi 
alteleasemenea. 

(2) ProiectulRegulamentuluideorganizareşifuncţionareaLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna a fost elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de 
lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor şi 
aielevilor. 

(3) ProiectulRegulamentuluideorganizareşifuncţionareaLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna a fost supus,spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în 
consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul 
didactic auxiliar şinedidactic. 

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, 
precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul 
deadministraţie. 

(5) După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga” Crasna se înregistreazălasecretariatulunităţii.PentruaducerealacunoştinţapersonaluluiLiceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, apărinţilorşiaelevilor,Regulamentuldeorganizareşifuncţionare 
aLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasnaseafişează la avizier. 
Educatoarele/învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar/ profesorii 
diriginţi au obligaţia de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi 
funcţionare.PersonalulLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna,părinţii,tutoriisaususţinătoriilegalişieleviimajoriîşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au 



 

 

fost informaţi referitor la prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. 

(6) Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga” Crasnaeste obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilorlegale. 

(7) RegulamentuldeorganizareşifuncţionareaLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasnapoatefirevizuitanual,în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui anşcolar. 
Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” Crasna se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga” Crasna, de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul în vigoare şi vor fi supuse 
procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament. 

 
Capitolul2 

Principii de organizare şi finalităţile învăţământuluipreuniversitar 

Art.3–(1)Liceul Tehnologic“Cserey-
Goga”Crasnaseorganizeazăşifuncţioneazăpebazaprincipiilorstabilite în conformitate cu Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completărileulterioare, precum si cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitătilor de învăţământ preuniversitar  aprobat prin 
OM Nr. 5079/31.08.2016. 

(2) Conducerea Liceului Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna îşi fundamentează deciziile pe 
dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al 
elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată 
a acestora, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completărileulterioare precum şi cu Legea nr. 544/2001 referitoare la accesul la informaţiile de interes 
public cu modificările şi completările ulterioare  . 

Art. 4 – Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna 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 şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai 
educaţiei şi a personalului din unitate. 

 
TitlulII 

Organizarea unităţilor deînvăţământ 
 

Capitolul 1 
Reţeauaşcolară 

Art. 5 – Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna este scoală de stat şi face parte din reţeaua 
şcolară naţională,  în conformitate cu prevederilelegale. 

Art.6–(1)Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna are personalitate juridică, în conformitate  
cu prevederile legale în vigoare. 

Unitateadeînvăţământdestatcupersonalitatejuridică(PJ)areurmătoareleelementedefinitorii: 

a) act de înfiinţare – ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau 
judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi respectă 
prevederile legislaţiei învigoare; 

b) dispunedepatrimoniuînproprietatepublică/privatăsauprinadministrare/comodat/închiriere 
(sediu, dotări corespunzătoare,adresă); 

c) cod de identitate fiscală(CIF); 

d) cont în TrezoreriaStatului; 

e) ştampilăcustemaRomâniei,cudenumireaMinisteruluişicudenumirea exactă a unităţii de 
învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământşcolarizat. 

(2) Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna are conducere, personal şi buget 
proprii,întocmeştesituaţiilefinanciare,dispunând,înlimiteleşicondiţiileprevăzutedelege,deautonomie 
instituţională şidecizională. 

(3) Unitateadeînvăţământfărăpersonalitatejuridică,subordonatăuneiunităţideînvăţământcu 
personalitate juridică, reprezentând un loc de desfăşurare a activităţii acesteia, se numeşte structură 



 

 

şcolară arondată(AR). 

Art.7–(1)Învedereacreşteriicalităţiieducaţieişiaoptimizăriigestionăriiresurselor,unităţile de 
învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilorşcolare. 

(2) Consorţiile şcolare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe bazaprevederilorLegii 
educaţieinaţionalenr.1/2011,cumodificărileşicompletărileulterioareşialeRegulamentuluideorganizare 

şi funcţionare a consorţiilor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului. 

Art.8–(1) Cirumscrpţia Liceului Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna este stabilită de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Circumscripţiaşcolarăesteformatădintotalitatea localităţilor din Comuna Crasna, în vederea 
şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul preşcolar, primar şigimnazial.  

(2) Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna şcolarizează eleviînînvăţământulpreşcolar 
,primar,gimnazial ,profesional şi liceal,cuprioritate,înlimitaplanuluideşcolarizareaprobat, elevii care 
au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ. Înscrierea se face în urma unei 
solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătoruluilegal. 

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o 
altăunitateşcolarăcu grupe/clasedeînvăţământ 
preşcolar,primarsaugimnazial,decâtcealacaredomiciliulsăueste 
arondat.Înscriereasefaceînurmauneisolicităriscrisedinparteapărintelui,tutoreluisaususţinătorului legal şi 
se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în 
limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din 
circumscripţiaşcolarăaunităţiideînvăţământrespective.Prinexcepţie,înscriereaînclasapregătitoare se 
face conform metodologiei specifice, elaborate de Minister 

(4) Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” 
Crasna,pebazadocumentelorfurnizatedeautorităţilelocaleşiserviciulde 
evidenţăapopulaţiei,areobligaţiadeaface,anual,recensământulcopiilordincircumscripţiaşcolară, care 
au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar (preşcolar şiprimar). 

 
Capitolul 2 

Organizarea programuluişcolar 

Art. 9 – (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 
sesiunilor de examene naţionale, se stabileşte prin ordin de ministru. 

(3) Însituaţiiobiective,cumarfiepidemii,intemperii,calamităţinaturaleetc.,cursurileşcolare pot fi 
suspendate pe o perioadădeterminată. 

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, dupăcaz: 

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor 
organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolargeneral; 

b) lanivelulgrupurilordeunităţideînvăţământdinjudeţul Sălaj,lacererea inspectorului şcolar 
general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu aprobarea 
Ministerului; 

c) lanivelregionalsaunaţional,dupăconsultareareprezentanţilororganizaţiilorsindicale,prin ordin 
al ministrului. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 
şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie 
al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendareacursurilor. 

Art. 10 – (1) În perioada vacanţelor şcolare grădiniţele pot organiza, separat sau încolaborare, 
activităţieducativecucopiii,înbazahotărâriiconsiliuluideadministraţie,careaprobăşicosturilede hrană, 
cu respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective aplicabile pentru 
tot personalul unităţii. 

(2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi Liceul 
Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna încheie contractul educaţional prevăzut în anexa la prezentul 
Regulament. 

Art. 11 – (1) În Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna, cursurile se pot organiza în forma 
de învăţământ cu frecvenţă sau în forma de învăţământ cu frecvenţăredusă. 

(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă  poate fi organizată în program de zi sauseral. 



 

 

Învăţământulprimarfuncţionează,deregulă,înprogramuldedimineaţă.  
În cadrul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna, cursurile se desfăşoară într-un schimb, de regulă 
între orele 8,00-15,00, la nevoie putând fi modificate, în funcţie de activităţile desfăşurate la nivelul 
unităţii. 
      (2). Grupele din cadrul învăţământului preşcolar îşi desfăşoară programul după cum urmează: 
               - grupele din cadrul învăţământului preşcolar cu program prelungit, în intervalul 08.00-18.00. 
               - grupele din cadrul învăţământului preşcolar cu program normal, în intervalul 8.00-13.00 
     (3). Clasele pregătitoare -IV-a  din învăţământul primar, precum şi cele din învăţământul gimnazial, 
liceal şi profesional, îşi desfăşoară activitatea între orele 8,00-15,00 .Datorită numărului mare de elevi 
transportaţi zilnic spre şcoală cu microbuzele din dotare, a provenienţei acestora, nu se poate asigura 
prezenţa la activitate a tuturor elevilor până la ora 8.00, astfel clasele din cadrul învăţământului primar, 
limba de predare română, încep activitatea la ora 9.00 
(6). După a treia oră de curs pauză este de 20 minute,restul pauzelor având durata de 10 minute. Pentru 
activitatea de pregătire practică după a treia oră se stabileşte o pauză de 30 minute. 
     (7). Durata orelor de curs pentru clasele de la învăţământul primar este de 45 minute ,cu o pauză de 
15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa 
pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de 
timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative. În situaţiile în care clasele din învăţământul primar 
funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de 
minute, iar în ultimele cinci minute învăţătorii organizează activităţi de tiprecreativ. 
     (8). Durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar 
general, la propunerea bine fundamentată a Consiliului de administraţie. 
 

Art. 12 – Durata şi structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum şi organizarea 
procesului de învăţământ în cadrul programului „A doua şansă” sunt reglementate prin metodologie 
specifică, aprobată prin ordin al ministrului. 

Art. 13 – (1) Prin hotărârea consiliului de administraţie, la cererea părinţilor, Liceul Tehnologic 
“Cserey- Goga” Crasna poate organiza activităţi cu elevii înainte sau după orele de curs, prin 
programul „Şcoala dupăşcoală”. 

(2)Programul„Şcoaladupăşcoală”seorganizeazăînbazametodologieiaprobateprinordinal 
ministrului. 

 
Capitolul 3 

Formaţiunile destudiu 

Art. 14 – (1) În Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna, formaţiunile de studiu cuprind 
grupe, clase sau ani de studiuşiseconstituie,lapropunereadirectorului, 
prinhotărâreaConsiliuluideadministraţie,conform prevederilor legale. 

(2) Efectivele formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar se constituie conform 
prevederilor legale. 

(3) Însituaţiiexcepţionale,pebazauneijustificăricorespunzătoare,Liceul Tehnologic “Cserey-
Goga “ Crasna poate  
organizaformaţiunidestudiusubefectivulminimsaupesteefectivulmaxim,cuaprobareaconsiliului 
deadministraţiealinspectoratuluişcolar.Înaceastăsituaţie,consiliuldeadministraţieareposibilitatea de a 
consulta şi consiliul clasei, în vederea luăriideciziei. 

(4) În localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei 
minorităţinaţionale,efectiveleformaţiunilordestudiupotfimaimicidecâtminimulprevăzutdelege. 
DeciziaprivindînfiinţareaşifuncţionareaacestorformaţiunidestudiuaparţineMinisterului, după 
consultarea consiliului de administraţie al Liceul Tehnologic “Cserey- Goga” Crasna. 

(5) Activitatea de învăţământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului. 
(6) Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la 

care predarea se face pe grupe deelevi. 

(7) Însituaţiitemeinicmotivate,înLiceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna la nivel 
licealşiprofesional,încarenumărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este 
insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau 
dublăspecializare/calificare. 

(8) Clasele menţionate la alin. (7) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/ 
specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de 



 

 

administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna, cu avizul inspectoratului şcolar şi 
aprobarea Ministerului. 

(9) Ladisciplinelecomunepentrutoţieleviiclaselormenţionatelaalin.(7),activitateasedesfăşoarăc
utoatăclasa,iarladisciplinele/moduleledespecialitateactivitateasedesfăşoarăpegrupe. 

Art. 15 –  Pentru fiecare copil/elev/tânăr cu dizabilităţi grave/profunde/severe/asociate orientaţi 
de cătreCentrulJudeţeandeResurseşiAsistenţăEducaţională/CentrulMunicipiuluiBucureştideResurse 
şiAsistenţăEducaţionalăpentruînvăţământuldemasă,efectiveleexistentealeclaselorsediminuează cu 
trei copii/elevi/tineri. 

Art.16–(1)Laînscriereaînînvăţământulgimnazial,licealşiprofesional,seasigură,deregulă, 
continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga“ Crasna. 

(2) Conducerea Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna va alcătui, de regulă, formaţiunile 
de studiu astfel încât elevii din aceeaşi clasă să studieze aceleaşi limbistrăine. 

(3) În Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna dacă alcătuirea formaţiunilor de studiu nu se 
poate face cu respectareacondiţiilormenţionatelaalin.(2),conducereaunităţiivaasiguraînorar o plajă 
care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilormoderne. 

(4) În situaţii bine specificate, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, directorul poate 
efectuamodificăriînstudierealimbilormoderne,prininversareaordiniidestudiereacelordouălimbi sau 
chiar prin schimbarealor. 

(5) Încazurilemenţionatelaalin.(4),conducerea Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ 
Crasnaesteobligatăsăasigure 
unprogramdesprijinalelevilorcarenuaustudiatlimbamodernărespectivăsaunuseaflălaacelaşi nivel de 
studiu cu restul elevilor dinclasă/grupă. 

 
 
 
 
 
 

Titlul  III 
 

Managementul unităţilor deînvăţământ 
 

Capitolul 1 
Dispoziţiigenerale 

Art. 17 – (1) Conducerea Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna este asigurată în 
conformitate cu prevederile LEN nr 1/2011,a dispoziţiilor tranzitorii ale acesteia, cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitătilor de învăţământ preuniversitar  aprobat prin 
OM Nr. 5079/31.08.2016.Managementul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna cu 
personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederilelegale. 

(2) Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, unitate de învăţământ cu personalitate juridică 
este condusă de consiliul de administraţie, de director şi, după caz, de unul sau mai mulţi 
directoriadjuncţi. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul 
reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei 
publicelocale,precumşicureprezentanţiiagenţiloreconomiciimplicaţiînsusţinereaînvăţământului 
profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice aelevilor. 

Art. 18 – Consultanţa şi asistenţa juridică Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna se asigură, 
la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilieruljuridic. 

 
Capitolul 2 

Consiliul deadministraţie 

Art. 19 – (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga“ Crasna. 

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



 

 

organizareşifuncţionareaconsiliuluideadministraţiedinunităţiledeînvăţământ,aprobatăprinOMEN 
nr.4619/22.09.2014 completat de Ordinul nr.3160/01.02.2017. 

(3) Directorulunităţiideînvăţământdestatestepreşedinteleconsiliuluideadministraţie.Pentru 
unităţiledeînvăţământparticularşiconfesional,conducereaconsiliuluideadministraţieesteasigurată de 
persoana desemnată de fondatori. 

Art.20–(1)Laşedinţeleconsiliuluideadministraţieparticipă,dedrept,custatutdeobservatori, 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar din Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna. 

(2) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 
Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii 
consiliului de 
administraţie,observatoriişiinvitaţiisuntconvocaţicucelpuţin72deoreînaintedeîncepereaşedinţei 
ordinare,comunicându-li-seordineadezişidocumenteleceurmeazăafidiscutate.Încazulşedinţelor 
extraordinare,convocareasefacecucelpuţin24deoreînainte.Proceduradeconvocareseconsideră 
îndeplinitădacăs-arealizatprinunuldinurmătoarelemijloace:poştă,fax,e-mailsausubsemnătură. 

 
 

Capitolul3 
Directorul 

Art.21–(1)Directorulexercităconducereaexecutivăaunităţiideînvăţământ,drepturile şi 
îndatoririle directorului sunt cele prevăzute în: Art. 97 al. (2), lit. a) – i ) din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011 şi în Contractul  managerial;,dispoziţiile I.S.J. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar,OM Nr. 5079/31.08.2016, Art.20-23, înconformitate cu 
atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna, cu prevederile prezentuluiRegulament. 

(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educaţieinaţionale. 

(3) Pentruasigurareafinanţăriidebază,afinanţăriicomplementareşiafinanţăriisuplimentare, 
directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţiiadministrativ- 
teritorialeînacăruirazăteritorialăseaflăunitateadeînvăţământ. Modelul-cadru al contractului de 
management administrativ-financiar este anexă  la prezentul regulament . 

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 
Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la prezentul regulament . 

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean saunaţional. 

(6) ÎnLiceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
cupredareşiînlimbileminorităţilornaţionale,unuldintredirectorivafi 
uncadrudidacticdinrândulminorităţiirespective.Respectareacriteriilordecompetenţăprofesională 
esteobligatorie. 

(7) În unităţile şcolare cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în care există şi clase cu 
predareînlimbaromână,unuldintredirectorivafiuncadrudidacticcarenuaparţineminorităţilorşi care 
predă în limbaromână. 

(8) Directorul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna poate fi eliberat din funcţie la 
propunereamotivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre 
membrii consiliului deadministraţiealLiceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
saulapropunereaconsiliuluiprofesoral,cuvotula2/3dintre membri. În această ultimă situaţie este 
obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. 
Rezultateleaudituluiseanalizeazăînconsiliuldeadministraţiealinspectoratuluişcolar.Înfuncţiede 
hotărâreaconsiliuluideadministraţiealinspectoratuluişcolar,inspectorulşcolargeneralemitedecizia de 
eliberare din funcţie a directorului unităţii deînvăţământ. 

(9) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din Liceul Tehnologic “Cserey-
Goga“ Crasna, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai 
târziu de sfârşitul 
anuluişcolar,deuncadrudidactictitular,numitprindetaşareîninteresulînvăţământului,prindecizia 



 

 

inspectoruluişcolargeneral,înbazahotărâriiconsiliuluideadministraţiealinspectoratuluişcolar,cu 
posibilitatea consultării consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelorsolicitate. 

 

Art.22–(1)Înexercitareafuncţieideconducereexecutivă,directorulareurmătoareleatribuţii: 

a) este reprezentantul legal al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna şi realizează conducerea 
executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitateeducaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

d) asigură managementul strategic al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna, în colaborare cu 
autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor 
părinţilor şielevilor; 

e) asigură managementul operaţional al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

f) asigurăcorelareaobiectivelorspecificeLiceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
cucelestabilitelanivelnaţional şilocal; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate înmuncă; 

i) semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice aelevilor; 

j) prezintă,anual,unraportasupracalităţiieducaţieiînLiceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
pecareoconduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de 
consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 
părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 
şi a inspectoratuluişcolar. 

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

a) propuneînconsiliuldeadministraţie,spreaprobare,proiectuldebugetşiraportuldeexecuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilorlegale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna. 

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

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual demuncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului din Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna, precum şi de selecţia 
personaluluinedidactic; 

c) propuneconsiliuluideadministraţievacantareaposturilor,organizareaconcursurilorpepost şi 
angajareapersonalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 
din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Minister. 

(4) Alte atribuţii ale directoruluisunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul 
deadministraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ 
Crasna şi o propune spre aprobare consiliului deadministraţie; 

c) coordoneazăşirăspundedecolectareadatelorstatisticepentrusistemulnaţionaldeindicatori 
pentrueducaţie,pecareletransmiteinspectoratuluişcolarşirăspundedeintroducereadatelor în 
Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR); 

d) propuneconsiliuluideadministraţie,spreaprobare,Regulamentuldeorganizareşifuncţionare a 
Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

e) coordoneazăefectuareaanualăarecensământuluicopiilor/elevilordincircumscripţiaşcolară; 

f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului deadministraţie; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 



 

 

personaldidacticauxiliarşinedidacticşilesupune,spreaprobare,consiliuluideadministraţie; 

h) numeşte,dupăconsultareaconsiliuluiprofesoral,înbazahotărâriiconsiliuluideadministraţie, 
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şiextraşcolare; 

i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 
profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă detimp, 
din motiveobiective; 

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin 
de Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna cu personalitate juridică, din rândul cadrelor 
didactice – deregulă, titulare – care îşi desfăşoară activitatea în structurilerespective; 

k) stabileşte,prindecizie,componenţacatedrelorşicomisiilordincadrulLiceului Tehnologic 
“Cserey-Goga“ Crasna, în baza hotărârii consiliului deadministraţie; 

l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 
administraţie; 

m) aprobăgraficulserviciuluipeşcoalăalpersonaluluididacticşialelevilor;atribuţiileacestora sunt 
precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga“ Crasna; 

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrisesemestriale; 

p) aprobă,prindecizie,regulamenteledefuncţionareacercurilor,asociaţiilorştiinţifice,tehnice, 
sportiveşicultural-artisticealeelevilordinLiceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
înbazahotărâriiconsiliului de administraţie; 

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
şi le supune spre aprobare consiliului deadministraţie; 

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelorşcolare; 

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea 
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin 
participări la diverse activităţi educative extracurriculare şiextraşcolare; 

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului dinunitate; 

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 
colectivul unităţii; 

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de 
catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale învigoare; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 
personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului 
didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul delucru; 

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna; 

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga“ Crasna; 

z) asigură arhivarea documentelor oficiale şişcolare: 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 
actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţăşcolară; 

bb)aprobăvizitareaLiceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
decătrepersoanedinafaraunităţii,inclusivdecătre reprezentanţiaimass-
mediei.Facexcepţiedelaaceastăprevederereprezentanţiiinstituţiilor cu drept de îndrumare şi 
control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanelecare participă la procesul de 
monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului deînvăţământ. 

(5) Directorulîndeplineştealteatribuţiistabilitedecătreconsiliuldeadministraţie,potrivitlegii, 
precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de 
muncăaplicabile. 



 

 

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din Liceul 
Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din Liceul 
Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna, în conformitate cu prevederilelegale. 

(7) În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 
alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie 
abatere disciplinară şi se sancţionează conformlegii. 

Art.23–Înexercitareaatribuţiilorşiaresponsabilităţilorstabiliteînconformitatecuprevederile art. 
22, directorul emite decizii şi note deserviciu. 

Art. 24 – Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţeleacestuia. 

Art. 25 – (1) Drepturile şi obligaţiile directorului Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul Regulament şi de contractul colectiv de 
muncăaplicabil. 

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

 
Capitolul 4 

Directoruladjunct 

Art. 26 – (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncţi 
aflaţi în subordinea sadirectă. 

(2) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte proporţional cu numărul de grupe de 
preşcolari/clasedeelevialeunităţiideînvăţământ,prinhotărâreaconsiliuluideadministraţie al 
inspectoratuluişcolar. 

(3) Se poate numi un director adjunct,pentru: 

a) unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de clase deelevi; 

b) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi îndeplinesc 
una dintre condiţiile: au cel puţin zece clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe 
din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile  minorităţilor 

într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română 
într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă aminorităţilor; 

c) unităţiledeînvăţământprimarşi/saugimnazialcareauîntre20şi30declaseşiauinternatşi cantină; 

d) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au peste 25 declase; 

e) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20şi 25 de clase şi îndeplinesc una din 
condiţiile: au cel puţin zece clase din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul 
preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în 
limbaromânăsauausecţiicupredareînlimbaromânăîntr-ounitateşcolarăcupredareîntr-o limbă 
aminorităţilor; 

f) unităţiledeînvăţământliceal/postlicealcareauîntre20şi25declaseşiauinternatşicantină. 

(4) Se pot numi doi directori adjuncţipentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, liceal 
sau postliceal care funcţionează cu peste 50 de formaţiuni de studiu. 

(5) Se pot numi trei directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, liceal 
saupostlicealcarefuncţioneazăcupeste70declasedeelevisaucupeste70declasedeelevişigrupe de copii 
din învăţământul antepreşcolar şipreşcolar. 

Art. 27 – (1) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut 
decătrecadredidacticetitulare,membrealecorpuluinaţionaldeexperţiînmanagementeducaţional. 

(2) Organizareaconcursuluipentruocupareafuncţieidedirectoradjunctsefaceînconformitate cu 
metodologia elaborată de Ministerul EducaţieiNaţionale. 

(3) DirectoruladjunctalLiceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna 
destatpoatefieliberatdinfuncţielapropunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliuluideadministraţiealLiceului Tehnologic “Cserey-
Goga“ Crasnasaulapropunereaconsiliuluiprofesoral,cuvotul a 2/3 dintre membri. În această ultimă 
situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 
inspectoratulşcolar.Rezultateleaudituluiseanalizeazăînconsiliuldeadministraţiealinspectoratului 
şcolar.Înfuncţiedehotărâreaconsiliuluideadministraţiealinspectoratuluişcolar,inspectorulşcolar 
general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii deînvăţământ. 



 

 

Art.28–(1)Directoruladjunctîşidesfăşoarăactivitateaînbazaunuicontractdemanagement 
educaţional încheiat cu directorul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna şi îndeplineşte 
atribuţiile stabilite prin fişa postului,anexălacontractuldemanagementeducational si la prezentul 
regulament,precumşiatribuţiiledelegatededirectorpe perioade determinate. 

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

Art. 29 – (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 
directorul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna. 

 (2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga“ Crasna nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui 
partid politic, la nivel local, judeţean saunaţional. 

 
TitlulIV 

Personalul unităţilor deînvăţământ 
 

Capitolul 1 
Dispoziţiigenerale 

Art.30 
(2) Înunităţiledeînvăţământ,personalulesteformatdinpersonaldidactic,carepoate fi didactic de 

conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 
(3) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin 

concurs/examen, conform normelorspecifice. 
(4) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de 

învăţământcupersonalitatejuridicăserealizeazăprinîncheiereacontractuluiindividualdemuncăcu unitatea 
de învăţământ, prin reprezentantul săulegal. 
Art. 31 

(1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt cele 
reglementate de legislaţia în vigoare. 

(2) Personaluldinînvăţământulpreuniversitartrebuiesăîndeplineascăcondiţiiledestudiicerute pentru 
postul ocupat şi să fie apt din punct de vederemedical. 

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă 
cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 
responsabil. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum 
şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 

(6) Personaluldinînvăţământulpreuniversitarareobligaţiadeaveghealasiguranţaelevilor,în incinta 
unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 
extracurriculare/extraşcolare. 

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice 
de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu 
aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 32 
(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii 

şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 
(2) Prinorganigramaunităţiisestabilesc:structuradeconducereşiierarhiainternă,organismele 

consultative,catedrele,comisiileşicelelaltecolectivedelucru,compartimenteledespecialitatesaualt
e structuri funcţionale prevăzute de legislaţia învigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobădecătre 
consiliuldeadministraţieşiseînregistreazăcadocumentoficiallasecretariatulunităţiideînvăţământ. 

Art. 33 
(1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator 

numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la 
propunereadirectorului. 

(2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se pot 
constituicolectivedelucruproprii.ConformRegulamentuluideorganizareşifuncţionareaunităţiide 
învăţământ,acesteasuntintegrateînorganismelecorespunzătoaredelanivelulunităţilordeînvăţământ 
cu personalitatejuridică. 



 

 

Art.34 
Personaluldidacticdepredareesteorganizatîncatedre/comisiimetodiceşiîncolective/comisiidelucrup

ediferitedomeniideactivitate,înconformitatecunormelelegaleînvigoare 
şicuprevederileprezentuluiRegulament.Regulamentuldeorganizareşifuncţionareaunităţiideînvăţământc
uprindeprevederispecificereferitoarelaorganizareaşifuncţionareacatedrelor/comisiilor. 
Art. 35 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 
subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ. 
Art. 36 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele compartimente de 
specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit 
legislaţiei învigoare. 
 
 
 
 

Capitolul 2 
Personaluldidactic 

Art.37 
Personaluldidacticaredrepturileşiobligaţiileprevăzutedelegislaţiaînvigoareşide contractele 

colective de muncăaplicabile. 
Art. 38 

Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi 
instruirepracticăsauîntr-ofuncţiedidacticăauxiliară,personaluldidacticareobligaţiasăprezinteun certificat 
medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
MinisterulSănătăţii. 
Art.39 

(1) Cadreledidacticecarefacdovadaabsolviriiunuiprogramacreditatdeformareîn domeniul 
managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din 
corpulnaţionaldeexperţiînmanagementeducaţional,iarproceduraşicriteriiledeselecţiesestabilesc 
prin metodologie aprobată prin ordin de ministru. 

(2) Personaluldidacticareobligaţiadeaparticipalaactivităţideformarecontinuă,încondiţiilelegii. 
Art. 40 

Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor  saucalitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
reprezentanţiilegaliaiacestora.Astfeldepractici,doveditedeorganeleabilitate,sesancţioneazăconform 
legii. 
Art.41 

În Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 
seorganizeazăpermanent,peduratadesfăşurăriicursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în 
zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor/învăţătorilorde 
serviciu se vor stabili de către directorul adjunct,  în fiecare an şcolar, în funcţie de dimensiunea 
perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea 
deînvăţământ. 
Art. 42 

Sarcini obligatorii ale personalului didactic: 
(1) În şcoală: 

a) să realizeze corect (conform precizărilor făcute în cadrul consfătuirilor anuale) documentele de 
planificare, acestea vor fi tehnoredactate într-un exemplar ( acesta se va afla în portofoliul personal 
din sala profesorală/sala de grupă/sala de clasă pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar 
şi primar),fiecare cadru didactic având documentele şi  în format electronic pe care le va transmite 
şefului ariei curriculare,la începutul fiecărui an şcolar. 

b) să realizeze efectiv orele de predare la clasă conform programei şcolare, planificărilor 
calendaristice şi orarului şcolii; 

c) să valorifice integral şi cu maximum de eficienţă cele 45 minute (pentru învăţământul preşcolar şi 
primar), respectiv 50 minute (pentru învăţământul gimnazial şi liceal) aferente orei de curs; 

d) să utilizeze în cadrul demersului didactic cu precădere metode centrate pe elev în scopul de a 
transforma elevul din obiect în subiect activ al propriei formări; 

e) să supravegheze atent elevii pe întreaga perioadă cât aceştia se găsesc în şcoală sau participă la 
diverse activităţiextracurriculare; 



 

 

f) să realizeze evaluarea nivelului de pregătire al elevilor prin utilizarea unor instrumente variate de 
evaluare în scopul aprecierii obiective şi cu discernământ a activităţii elevilor; 

g) să noteze ritmic munca elevilor, furnizând informaţii despre modul în care îşi pot îmbunătăţi 
activitatea; 

h) prezenţa la şcoală a personalului didactic se face astfel: la ora 7,55  cei care au prima oră de curs 
sau cu 10 minute înainte de începerea activităţii cei care nu au prima oră. 

i) să manifeste onestitate, flexibilitate comportamentală, demnitate în relaţiile cu elevii, dar şi cu 
ceilalţiangajaţi ai şcolii; 

j) să recomande elevilor un anumit tip de manual, pe baza criteriilor stabilite de Serviciul Naţional 
de Evaluare şi Examinare; 

k) să încheie situaţiaşcolară a elevilor, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

l) să participe la susţinerea examenelor de corigenţă, de diferenţă şi pentru elevii amânaţi, acestea 
se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de  învăţământ 
preuniversitar; 

m) să anunţe în timp util laborantul, informaticianul pentru pregătirea materialului didactic, a 
mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru, precum şi a lucrărilor 
practice(experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator) în conformitate cu conţinuturile şi resursele 
disponibile; 

n) să respecte normele de protecţia muncii şi PSI în toate activităţile pe care le desfăşoară în cadrul 
unităţii de învăţământ, să semneze Fişa individuală de protecţie a muncii; 

o) să respecte drepturile de “OM” în relaţia director-profesor, profesor-profesor şi profesor-elev; 
p) să participe la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie, când este solicitat; 
q) să participe la toate şedinţele şi activităţile Consiliului profesoral; 
r) să asigure corect şi permanent serviciul pe clase, precum şi a celui pe şcoală când este cazul; 
s) să participe la activităţile comisiilor pe domenii şi probleme din care face parte, sau la care este 

convocat de directorul şcolii; 
t) să completeze zilnic condica de prezenţă şi să semneze pentru efectuarea orelor; 
u) să anunţe de urgenţă directorii/profesorul de serviciu orice neregulă constată sau dacă observă 

persoane străine suspecte în incinta şcolii; 
v) să anunţe urgent directorii/dirigintele/învăţătorul dacă observă comportament suspect la elevi; 
w) să nu învoiască elevii de la ora de curs, decât în caz de boală sau la cererea scrisă a părinţilor; 
x) să noteze cu regularitate absenţele elevilor; 
y) să creeze în timpul demersului didactic un climat afectiv-emoţional bun prin: 
- stimularea interesului pentru cunoaştere, 
- satisfacerea reuşitei fiecărui elev, 
- crearea unui climat de dialog autentic, 
- încurajarea manifestării originalităţii, gândirii creatoare, 
- evidenţierea şi recunoaşterea meritelor, 
- valorificarea aspectelor pozitive, 
- manifestarea simţului umorului şi echilibrului, 
- acordarea de ajutor şi îndrumare diferenţiată; 
z) să aibă o ţinută decentă,neprovocatoare,adecvată statutului de cadru didactic; 
aa) fiecare profesor/învăţător/educator are datoria să prezinte directorului/directorului adjunct şi 

consilierului educativ atunci când este solicitat: 
- planificările calendaristice, 
- caietele de notiţe ale elevilor, 
- caietele de teme ale elevilor, 
- evaluări, teste, aplicaţii, 
- dovezi ale progresului făcut de elevi, 
- produse ale elevilor;  
bb) nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului şi nu se prezintă la ora de curs sub influenţa 

băuturilor alcoolice, iar fumatul este permis doar în locul amenajat în acest sens; 
  cc.) când se învoieşte de la activitatea didactică să-şi completeze corect şi complet fişa de învoire,iar 

apoi să o predea directorului/directorului adjunct; 
dd.) să nu modifice programul/orarul individual, şi să nu facă schimb de ore cu alte cadre didactice 

fără aprobarea direcţiuniişcolii; 
ee.) nu vorbeşte la telefon în timpul orelor de curs, acesta fiind pus  pe modul silenţios.   

(2). În afara programului şcolii, personalul didactic trebuie să realizeze: 
a) studiul planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a manualelor şcolare; 



 

 

b) pregătirea de specialitate şi metodică; 
 c) pregătirea individuală a lecţiilor ce urmează a fi predate, prin proiectarea detaliată a acestora  
(profesorii/învăţătoarele/educatoarele care nu au definitivarea în învăţământ sau toţi profesorii pentru 
lecţiile de recapitulare, indiferent de vechimea în învăţământ). Cadrele didactice debutante au obligaţia 
să prezinte directorului adjunct, la începutul săptămânii planurile de lecţie pentru fiecare oră din 
săptămâna respectivă. 
(3) Alte activităţi în şcoală şi în afara şcolii ce pot fi realizate, conform fişei postului: 
 a) activităţiextracurriculare; 
 b) consultaţii şi meditaţii; 
 c) participarea la activităţile de formare organizate în şcoală prin consiliul profesoral, colectivul 
de catedră metodică, comisia metodică a diriginţilor, în afara şcolii prin: cercuri pedagogice, schimburi 
de experienţă, consultaţii, conferinţe, simpozioane, cercuri de informare ştiinţifică, cursuri de formare 
la nivel judeţean sau naţional în funcţie de necesitatea de formare sau interese; 
 d) participarea la activităţi de supraveghere, corectarea lucrărilor scrise la concursuri şi examene 
şcolare; 
 e) să îndeplinească sarcinile suplimentare care pot fi stabilite prin decizie a directorului (membru 
în comisiile pe domenii care sunt organizate în cadrul şcolii). 
Art.43 
Sancţiuni 
 a) încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare, constituie 
o abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia sau calitatea pe care o are cel care 
a săvârşit-o; 
 b) în stabilirea sancţiunii se va ţine seamă în toate cazurile de gravitatea faptei, împrejurările în 
care a fost săvârşită, gradul de vinovăţie. Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea 
prealabilă a faptei ce constituie abatere, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de aceste 
în apărare; 

c) personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere 
răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit Contractului individual de muncă, 
Regulamentului Intern, legislaţiei în vigoare, Hotărârii Consiliului de Administraţie a şcolii, precum şi 
pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 
instituţiei; 

d) În raport cu gravitatea abaterilor  vor fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: 
- observaţia scrisă ; 

 -avertisment; 
 - diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, cu până 
la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni precum şi diminuarea punctajului şi a calificativului anual; 

- suspendarea,pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 
conducere, îndrumare şi control; 

-destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Aceste măsuri vor fi luate în următoarele cazuri: 
- întârzierea repetată şi nejustificată de la ore, utilizarea telefonului mobil în timpul orei 

de curs; 
- neprezentarea la ore fără să îl anunţe pe directorul adjunct sau compartimentul secretariat  

în prealabil; 
- nepregătirea consecventă pentru lecţii; 
- neefectuarea planificărilor, a proiectelor sau schiţelor de lecţii, necunoaşterea temeinică 

a conţinutului programei, lipsa de preocupare pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică; 
- necompletarea documentelor şcolare; 
- schimbări neavizate a orelor din orarul şcolii; 
- aplicarea unor pedepse corporale asupra elevilor; 
- nerespectarea cerinţelor, obligaţiilor privind întocmirea documentelor şcolare, 

nefinalizarea sarcinilor şcolare; 
- crearea unor stări tensionate în colectiv; folosirea unui limbaj suburban în cadrul 

colectivului; 
- încălcarea tuturor îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute în  prezentul Regulament Intern 

 Art. 44Recompense 
Cadrele didactice care se remarcă la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel judeţean, naţional 

sau internaţional prin activităţi menite să crească prestigiul/imaginea şcolii, calitatea procesului educativ 



 

 

sau  contribuie la dezvoltarea şi modernizarea bazei  materiale vor fi recompensate pentru următoarele 
activităţi/acţiuni realizate: 

1. participarea activă la ridicarea prestigiului şcolii prin: formarea unui colectiv de elevi unit, 
motivat; atragerea şi implicarea părinţilor spre activităţi şcolare şi extraşcolare; 

2. muncă diferenţiată cu elevii cu CES-educaţia inclusivă, toate documentele şi activităţile astfel 
desfăşurate fiind proiectate în conformitate cu specificul acestei categorii de elevi; 

3. participarea la concursurile şi olimpiadele şcolare interjudeţene, naţionale sau internaţionale, 
recunoscute de minister în calitate de membru în comisia de elaborare a subiectelor/baremelor;  

4. obţinerea, cu elevii, a premiilor I, II, III sau Premii speciale la fazele   judeţene, naţionale sau 
internaţionale, la concursuri şi olimpiade (pe discipline, artistice şi sportive) aflate în calendarul 
ministerului; 

5. proiecte educative extracurriculare realizate pe parcursul anului şcolar, cu impact cel puţin la 
nivel judeţean; 

6.atragerea de fonduri extrabugetare spre şcoală (prin sponsorizări, accesarea unor proiecte, 
etc.). 
Art.45 

(1) Propunerile privind acordarea de recompense unor cadre didactice pot veni din partea şefului 
comisiei metodice, a directorului unităţii de învăţământ sau din partea Consiliului de Administraţie. 
Toate acestea vor fi analizate şi aprobate de către Consiliul de Administraţie al şcolii, ducerea la 
îndeplinire  revenindu-i directorului unităţii. 

(2) Formele de recompense acordate cadrelor didactice sunt: 
 a. felicitarea/evidenţierea în faţa Consiliului Profesoral; 
 b. acordarea de diplome de merit, premii de excelenţă, medalii; 
 c. acordarea titlului de “ Profesorul anului”; 
 d. acordarea premiului de onoare al unităţii de învăţământ (poate consta, în funcţie de atragerea 
surselor de finanţare din donaţii sau sponsorizări de către membrii Consiliului de Administraţie în 
acordarea de distincţii, plachete, cărţi, materiale didactice, etc., conform legislaţiei în vigoare). 
 
 

Capitolul 3 
Personalulnedidactic 

Art. 46 
(1) Personalul  nedidactic  îşi  desfăşoară  activitatea  în  baza  prevederilor  Legii nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alecontractelor colective de 
muncăaplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o 
unitatedeînvăţământsuntcoordonatededirector.Consiliuldeadministraţiealunităţiideînvăţământaprobă 
comisiile de concurs şi validează rezultateleconcursului. 

(3) Angajareapersonaluluinedidacticînunităţiledeînvăţământcupersonalitatejuridicăseface de 
către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individualde 
muncă. 
Art. 47 

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, deadministratorul de 
patrimoniu. 

(2) Programulpersonaluluinedidacticsestabileştedecătreadministratoruldepatrimoniupotrivit 
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de 
învăţământ. 

(3) Administratoruldepatrimoniustabileştesectoareledelucrualepersonaluluideîngrijire.În 
funcţiedenevoileunităţii,directorulpoatesolicitaadministratoruluidepatrimoniuschimbareaacestor 
sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 
cele necesare unităţii deînvăţământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentuluiadministrativ,desemnatădecătredirector,trebuiesăseîngrijească,înlimitacompetenţel
or, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea 
asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului dinunitate. 

(6) Îngrijitoarele grădinițelor însoțesc periodic atunci când este nevoie copiii la toaletă, dau 
ajutor la dezbrăcat, îmbrăcat , dezinfectează regulat jucăriile din sala de grupă. 

 
Capitolul4 



 

 

Evaluarea personalului din unităţile deînvăţământ 
Art. 48 

(1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei învigoare. 
(2)Înconformitatecuprevederilelegale,inspectorateleşcolarerealizeazăauditareaperiodicăa 

resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilorspecifice. 
Art. 49 

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor 
legale şi ale regulamentului intern, în baza fişeipostului. 

 
Capitolul5 

Răspundereadisciplinarăapersonaluluidinunitateadeînvăţământ 
Art.50 

PersonaluldidacticrăspundedisciplinarconformLegiieducaţieinaţionalenr.1/2011, cu 
modificările şi completărileulterioare. 

Art. 51 
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completărileulterioare. 
 

TitlulV 
Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelordidactice 

 
Capitolul1 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii deînvăţământ 
Secţiunea 1 

Consiliul profesoral 
Art. 52 

(1).Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „Cserey-Goga” este format din totalitatea cadrelor 
didactice din unitate. Preşedintele consiliului profesoral estedirectorul. 

(2) Consiliulprofesoral seîntruneştelunarsaudecâteoriestenevoie,lapropunereadirectorului sau la 
solicitarea a minimum 1/3 dintre cadreledidactice. 

(3) Cadreledidacticeaudreptulsăparticipelatoateşedinţeleconsiliilorprofesoraledinunităţile de 
învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele 
consiliuluiprofesoraldinunitateadeînvăţământunde,laînceputulanuluişcolar,declarăcăaunorma de bază. 
Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care au declarat că au norma de bază se consideră 
abateredisciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al 
membrilor. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu dinnumărul 
total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, 
precumşipentrubeneficiariiprimariaieducaţiei.Modalitateadevotsestabileştelaînceputulşedinţei. 

(6) Directorulunităţiideînvăţământnumeşte,prindecizie,secretarulconsiliuluiprofesoraldin rândul 
profesorilor de Limba şi literatura română. În absenţa acesteia, atribuţiile de secretar îi revin unui cadru 
didactic, membru al consiliului profesoral, desemnat de preşedintele consiliului.Secretarul are atribuţia de 
a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliuluiprofesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematicadezbătută, 
reprezentanţidesemnaţiaipărinţilor,aiconsiliuluielevilor,aiautorităţiloradministraţieipublicelocale şi ai 
partenerilorsociali. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să 
semneze procesul-verbal deşedinţă. 

(9) Procesele-verbalesescriuînregistrulde procese verbalealconsiliuluiprofesoral.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 deînvăţământ. 

(10) Registruldeprocese-verbalealconsiliuluiprofesoralesteînsoţit,înmodobligatoriu,deun 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 păstreazăîntr-
unfişetsecurizat,alecăruicheisegăsesclasecretarulşiladirectorulunităţiideînvăţământ. 
Art. 53 
Consiliul profesoral are următoareleatribuţii: 

a) gestionează şi asigură calitatea actuluididactic; 



 

 

b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 
învăţământ; 

c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândul cadrelor 
didactice; 

d) dezbate,avizeazăşipropuneconsiliuluideadministraţie,spreaprobare,planuldedezvoltare 
instituţională aşcolii; 

e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual deactivitate, 
precum şi eventuale completări sau modificări aleacestora; 

f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea deînvăţământ; 
g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după 
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şicorigenţe; 

h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşescabateri; 
i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ, conform reglementărilor învigoare; 
j) validează notele la purtare mai mici decât 7, precumşicalificativelelapurtaremai mici de „bine”, 

pentru elevii din învăţământulprimar; 
k) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar încurs; 
l) propune consiliului de administraţie curriculumul la deciziaşcolii; 
m) avizează proiectul planului deşcolarizare; 
n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora 

se stabileşte calificativulanual; 
o) formuleazăaprecierisinteticeprivindactivitateapersonaluluididacticcaresolicităacordarea gradaţiei 

de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii 
desfăşurate deacesta; 

p) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a 
cadrelordidactice; 

q) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de „Profesorul anului” cadrelor 
didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea deînvăţământ; 

r) dezbate şi avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii deînvăţământ; 
s) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ,care reglementează activitatea 
instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare aacestora; 

t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 
unitateadeînvăţământ;propuneconsiliuluideadministraţiemăsurideoptimizareaprocesului didactic; 

u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în condiţiilelegii; 

v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare 
şi din contractele colective de muncăaplicabile; 

w)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conformlegii. 
Art. 54 
Documentele consiliului profesoralsunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliuluiprofesoral; 
b) convocatoare ale consiliuluiprofesoral; 
c) registruldeprocese-verbalealconsiliuluiprofesoral,însoţitdedosarulcuanexeleproceselor-verbale. 

 
Secţiunea 2 

Consiliul clasei 
Art.55 

(1)Consiliulclaseifuncţioneazăînînvăţământulprimar,gimnazial,liceal,profesional 
şiesteconstituitdintotalitateapersonaluluididacticcarepredălaclasarespectivă,dincel puţin un părinte 
delegat al comitetului de părinţi al clasei, 
şi,pentrutoateclasele,cuexcepţiacelordinînvăţământulprimar,dinreprezentantulelevilor claseirespective. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar,respectivprofesoruldiriginte,încazulînvăţământuluigimnazial,liceal,profesional. 

(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 aielevilor. 
Art. 56 

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 alelevilor; 
c) coordonareaintervenţiilormultiplealeechipeipedagogice,învedereaoptimizăriirezultatelor elevilor, 

în sensul atingerii obiectivelor educaţionale stabilite pentru colectivulclasei; 
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 şcolareînalte. 
f) propune învățătorului /institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, 

din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 57 
Consiliul clasei are următoareleatribuţii: 

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecăruielev; 
b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare saude 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultatedeosebite; 
c) stabileştenotelelapurtarepentrufiecareelevalclasei,înfuncţiedecomportamentulacestora 

înunitateadeînvăţământpreuniversitarşiînafaraacesteia,şipropuneconsiliuluiprofesoral validarea 
mediilor mai mici de 7,00 sau  a  calificativelor  „suficient”  şi„insuficient”, pentru 
învăţământulprimar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultatedeosebite; 
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesoruluipentruînvăţământulprimar/profesoruluidirigintesau a cel 
puţin 1/3 dintre părinţii elevilorclasei; 

f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 
diriginte,dinproprieiniţiativăsaulasolicitareadirectoruluioriaconsiliuluiprofesoral,după caz, 
sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia învigoare. 

Art. 58 
(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în 

prezenţa a cel puţin 2/3 din numărulacestora. 
(2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-

verbale al consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod 
obligatoriu de dosarul care conţine anexeleproceselor-verbale. 

(3) Mediile la purtare mai mici de 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 
consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în 
prezenţaacelpuţin2/3dinnumărulacestora.Ulterior,propunerileavizatesuntînaintatespreaprobare 
consiliuluiprofesoral. 
Art. 59 
Documentele consiliului claseisunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliuluiclasei; 
b) convocatoarele la şedinţele consiliuluiclasei; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

 
Secţiunea 3 

Catedrele/comisiile metodice 
Art.60 

(1) ÎncadrulLiceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna,catedrele/comisiilemetodiceseconstituiedin minimum trei membri, pe discipline de studiu, 
pe discipline înrudite sau pe ariicurriculare. 

(2) Înînvăţământulprimar,catedrele/comisiilemetodiceseconstituiepeanidestudiu,pegrupe de 
clase sau pe nivel deînvăţământ/ ciclu de învăţământ, atât la limba de predare română, cât şi la  
limba de predare maghiară. 

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv 
responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membriicatedrei/comisiei. 

(4) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 
catedrei/comisieimetodiceconsiderăcăestenecesar.Şedinţelesedesfăşoarădupăotematicăelaborată la 
nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi aprobată 
de directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 61 
Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunturmătoarele: 

a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului 
unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim 



 

 

al acestora şi atingerii standardelornaţionale; 
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaţionale asumate şi la progresul şcolar alelevilor; 
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilorsemestriale; 
e) elaborează instrumente de evaluare şinotare; 
f) analizează periodic performanţele şcolare aleelevilor; 
g) monitorizeazăparcurgereaprogrameilafiecareclasăşimodulîncareserealizeazăevaluarea elevilor la 

disciplina/disciplinelerespective; 
h) planifică şi organizează instruirea practică aelevilor; 
i) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire 

specialăaelevilorcuritmlentdeînvăţare,oripentruexamene/evaluărişiconcursurişcolare; 
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţăetc.; 
k) implementează standardele de calitatespecifice; 
l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţiididactice. 

Art. 62 
Atribuţiile şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunturmătoarele: 

a) organizeazăşicoordoneazăîntreagaactivitateacatedrei/comisieimetodice(întocmeşteplanul 
managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 
elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri 
remediale,dupăconsultareacumembriicatedrei/comisieimetodice,precumşialtedocumente stabilite 
prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarulcatedrei); 

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de 
şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 
catedrei/comisieimetodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri deformare; 
e) răspundeînfaţadirectorului,aconsiliuluideadministraţieşiainspectoruluişcolardespecialitate de 

activitatea profesională a membrilorcatedrei/comisiei; 
f) areobligaţiadeaparticipalaacţiunileşcolareşiextraşcolareiniţiateînunitateadeînvăţământ, cu acceptul 

conduceriiacesteia; 
g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; 
h) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliulprofesoral; 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie. 

Alte atribuţii: 
j) colaborează cu directorii la constituirea catedrelor; 
k) verifică şi avizează planificările calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare ale membrilor 

catedrei; 
l) propune Consiliului de Administraţie calificativele pentru fiecare membru al catedrei; 
m) monitorizează parcurgerea programei la clasă şi stabileşte măsuri de recuperare a materiei 

pentru eventualele rămâneri în urmă; 
n) stabileşte probe de evaluare unice pentru acelaşi profil şi specializare; 
o) stabileşte împreună cu membrii catedrei lotul de elevi participanţi la concursurile şcolare 

precum şi modalităţile de pregătire a elevilor; 
p) menţine la zi dosarul catedrei: 

 I  evidenţa 
 II programul activităţilor metodice pe fiecare semestru 
 III analiza semestrială a activităţii 
 IV anexe: 

- câte un exemplar al planificărilor anuale şipe unităţi de învăţare,  
- rezultate la examene şcolare, 
- rezultate la concursurile şcolare la nivelul disciplinei, 
- programarea la cursurile de formare şi înscrierea la grade didactice, 
- oferta CDŞ-urilor  a disciplinei (toate programele opţionalelor din cadrul catedrei), 
- activităţi extracurriculare propuse şi realizate, 
- programe de pregătire a elevilor pentru concursurile şcolare, 



 

 

- fişe de evaluare a activităţilor asistate, 
- probe de evaluare aplicate  la elevi, analiza şi interpretarea datelor obţinute, 
- materiale care atestă desfăşurarea activităţilor(scurte procese verbale,referate); 

 q) organizează şi răspunde de realizarea recapitulărilor finale. 
 

Capitolul2 
Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea deînvăţământ 

Secţiunea1 
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şiextraşcolare 

Art.63 
(1) Coordonatorulpentruproiecteşiprogrameeducativeşcolareşiextraşcolareeste,de 

regulă,uncadrudidactictitular,alesdeconsiliulprofesoralşiaprobatdecătreconsiliuldeadministraţie. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 
extraşcolareşiextracurricularelanivelulunităţiideînvăţământ,încolaborarecuşefulcomisieidiriginţilor, 
cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor al unităţii de 
învăţământ/asociaţiei de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu 
partenerii guvernamentali şineguvernamentali. 

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

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale învigoare. 

Art.64 
Coordonatorulpentruproiecteşiprogrameeducativeşcolareşiextraşcolareareurmătoareleatribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală dinşcoală; 
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative aleclasei; 
c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în 

conformitatecuplanuldedezvoltareinstituţională,cudirecţiilestabilitedecătreinspectoratele 
şcolareşiminister,înurmaconsultăriiprofesorilor, diriginţilor, învăţătorilor,părinţilorşiaelevilor; 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi 
prevenireaabsenteismului,aabandonuluişcolar,aviolenţei,adelincvenţeijuvenile,precum şi programe 
pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, de promovare a 
sănătăţii,programeculturale,ecologice,sportiveşituristice,deeducaţierutieră,deprotecţie civilă; 

e) identificătipuriledeactivităţieducativeextraşcolarecarecorespundnevoilorelevilor,precum şi 
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei; 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia 
disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele decurs; 

g) prezintădirectoruluiunităţiideînvăţământrapoarteprivindactivitateaeducativăşirezultatele acesteia; 
h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 
i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali pe teme educative; 
k) propune/elaboreazăinstrumentedeevaluareaactivităţiieducativenonformaledesfăşuratela nivelul 

unităţii de învăţământ; 
l) faciliteazăvizitedestudiipentruelevi,înţarăşistrăinătate,desfăşurateîncadrulprogramelor de parteneriat 

educaţional. 
 Atribuţii specifice: 
a). se implică în lansarea de proiecte de parteneriat cu unităţi similare din UE sau din ţară; 
b).  ajută directorul adjunct la verificarea ritmicităţii notării, a parcurgerii materiei, frecvenţei elevilor 
la ore şi realizează baza de date privind starea disciplinară a şcolii (absenteism, abandon, delicvenţă 
juvenilă, dependenţă); 
c). este şeful Comisiei diriginţilor; 
d). oferă consultanţă în elaborarea tematicii activităţilor din orele de dirigenţie, sprijină şi asistă 
profesorii debutanţi în formarea ca diriginţi; 
e). consiliază profesorii în realizarea valenţelor educative ale disciplinelor de învăţământ;  
f). orientează întreg colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă 
de elevi; 



 

 

g). asigură relaţia cu Organizaţiile de elevi;  
h). asigură consultanţă comitetului de părinţi, participând la întâlnirile cu părinţii, organizate la nivelul 
claselor de elevi ; 
i). efectuează în cadrul anului şcolar cel puţin câte o asistenţă prin orele de dirigenţie la fiecare 
învăţător/diriginte; 
j). ziua de vineri este alocată asistenţelor la orele de dirigenţie, activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare; 
Art. 65 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 
c) planificareacalendaristicăaactivităţiloreducativeextraşcolare,inclusivînperioadavacanţelor şcolare; 
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 
e) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 
f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor; 
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare; 
h) rapoarte de activitate semestriale şianuale; 
i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 
Art.66 

Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitateaeducativăşcolarăşiextraşcolarăesteparteaplanuluidedezvoltareinstituţionalăaunităţii de 
învăţământ. 
 

Secţiunea 2 
Profesoruldiriginte 

Art. 67 
(1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial, liceal, profesional se 

realizează prin profesoriidiriginţi. 
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii. 
(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singurăclasă. 
(4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământulprimar. 
Art.68 

(1) Profesoriidiriginţisuntnumiţi,anual,decătredirectorulunităţiideînvăţământ,în baza hotărârii 
consiliului de administraţie, luată după consultarea consiliuluiprofesoral. 

(2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi 
diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

(3) Deregulă,poatefinumitcadiriginteuncadrudidactictitularsausuplinitorcarearecelpuţin o jumătate 
din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 

(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenta 
psihopedagogică. 

Art. 69 
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic 

învestit cu această responsabilitate. 
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, 

conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care 
îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 
planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile 
educaţionale ale clasei respective. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referăla: 

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 
bazaprogramelorşcolareînvigoareelaboratepentruariacurriculară„Consiliereşiorientare”; 

b) temedeeducaţiepentrusănătateşidepromovareaunuistildeviaţăsănătos,educaţierutieră, educaţie 
civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie antiseismică, antidrog, 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei etc., în conformitate cu 
prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de 



 

 

minister, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. 
(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru 
colectivul respectiv de elevi. 

(6) Activităţiledesuporteducaţional,consiliereşiorientareprofesionalăpentrueleviiclaseipe care o 
coordonează sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, 
orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care aceste activităţi se desfăşoară 
în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval 
orarpentrudesfăşurareaactivităţilordesuporteducaţional,consiliereşiorientareprofesională,într-un 
spaţiuprestabilitşidestinatacestei activităţi,cuaprobareaconduceriiunităţiideînvăţământ.Intervalul orar 
este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea 
orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora 
respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 
Art. 70 

(1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, 
dirigintelerealizeazăactivităţidesuporteducaţionalşiconsilierepentrupărinţi,tutorisaususţinătorii legali. 

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 
profesoruldirigintestabileşteoorăsăptămânalîncareseîntâlneştecuaceştia,pentruprezentarea 
situaţieişcolareaelevilor,pentrudiscutareaproblemeloreducaţionalesaucomportamentalespecifice ale 
acestora. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierulşcolii. 
Art. 71 

Profesorul diriginte are următoareleatribuţii: 
1. organizează şicoordonează: 
a) activitatea colectivului deelevi; 
b) activitatea consiliuluiclasei; 
c) şedinţelecupărinţii,tutoriisaususţinătoriilegalilaînceputulşisfârşitulsemestruluişioride câte 

ori estecazul; 
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru eleviiclasei; 
e) activităţi educative şi deconsiliere; 
f) activităţi extracurriculare, în unitatea de învăţământ şi în afaraacesteia; 
2. monitorizează: 
a) situaţia la învăţătură aelevilor; 
b) frecvenţa la ore a elevilor; 
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiileşcolare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şiextraşcolare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 
3. colaboreazăcu: 
a) profesoriiclaseişicoordonatorulpentruproiecteşiprogrameeducativeşcolareşiextraşcolare 

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice 
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ,care-i 
implică peelevi; 

b) cabineteledeasistenţăpsihopedagogică,înactivităţideconsiliereşiorientareaelevilorclasei; 
c) conducereaunităţiideînvăţământ,pentruorganizareaunoractivităţialecolectivuluideelevi, 

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 
bazeimateriale,pentrusoluţionareaunorproblemesausituaţiideosebite,apăruteînlegătură cu 
colectivul deelevi; 

d) comitetuldepărinţialclaseişicupărinţii,tutoriisaususţinătoriilegalipentrutoateaspectele 
carevizeazăactivitateaelevilorşievenimenteleimportantelacareaceştiaparticipăşicualţi 
parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şiextraşcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 
elevilorclasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului 
Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în vederea completării şi 
actualizării datelor referitoare la eleviiclasei; 

4. informează: 



 

 

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor deînvăţământ preuniversitar şi a celui prezent; 

b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu 
privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar alelevilor; 

c) părinţii,tutoriisaususţinătoriilegalidespresituaţiaşcolară,desprecomportamentulelevilor, despre 
frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, 
ori de câte ori estenevoie; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste zece absenţe 
nemotivate; informarea se face înscris; 

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare saurepetenţie; 

5. îndeplineştealteatribuţiistabilitedecătreconducereaunităţiideînvăţământ,înconformitate cu 
reglementările în vigoare sau cu fişapostului. 
Art. 72 
Profesorul diriginte are şi alteatribuţii: 
a) răspundedepăstrareabunurilorcucareestedotatăsaladeclasă,alăturideelevi,părinţi,tutori sau susţinători 

legali şi de consiliulclasei; 
b) completează catalogul clasei cu datele personale aleelevilor; 
c) motiveazăabsenţeleelevilor,înconformitatecuprocedurilestabilitedeprezentulRegulament şi de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii deînvăţământ; 
d) încheiesituaţiaşcolarăafiecăruielevlasfârşitdesemestruşideanşcolarşioconsemnează în catalog şi în 

carnetul deelev; 
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la 

învăţătură şipurtare; 
f) propune comisiei de acordare a burseloracordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 
g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: catalogul 

clasei, carnetele de elevi, fişapsihopedagogică; 
h) monitorizează completarea portofoliului educaţional alelevilor; 
i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare aleclasei; 
j) elaborează portofoliul dirigintelui; 
k) răspunde de repartizarea responsabilităţilor pe clasă, organizarea serviciului  pe clasă a elevilor; 
l)  ţine evidenţa elevilor problemă şi a celor indisciplinaţi, se ocupă în mod special, de educarea lor, de 

prevenirea abaterilor de orice fel; 
m) asigură înscrierea şi participarea elevilor la concursurile şcolare pe obiecte de învăţământ şi ţine 

evidenţa nominală a elevilor înscrişi la diverse activităţi sau a celor cuprinşi în formaţiile artistice, 
evitând supraîncărcarea elevilor; 

n)  controlează zilnic clasa la care este diriginte, verificând ordinea, curăţenia, ţinuta şi igiena corporală 
a elevilor; 

o) transmite directorului adjunct perioada şi graficul desfăşurării tezelor la clasă; 
p)  transmite situaţii statistice corect întocmite, respectând anumite termene   (absenţe elevi, cazuri de 

violenţe, abateri disciplinare etc.) directorului adjunct/comisiilor abilitate. 
 

Dispoziţiile art. 70 – 72 se aplică în mod corespunzător învăţătorilor/institutorilor/ profesorilor 
pentru învăţământprimar. 
Art. 73 
 
Învăţătorul / profesorul de serviciuîşi desfăşoară activitatea conform graficului serviciului pe şcoală. 

A. Atribuţiile profesorului responsabil de zi: 
a) organizează serviciul colectivelor de elevi şi cadre didactice; 
b) sprijină colegii în realizarea atribuţiilor; 
c) ţine legătura cu administratorul unităţii, cu salvarea, cu poliţia şi cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sălaj; 
d) mediază conflictele din şcoală. 

B. Învăţătorii şi profesorii: 
a) la începutul orelor şi la terminarea pauzelor, intrarea în clasă a elevilor din ciclul primar (cls. 

pregătitoare- IV) se face sub directa îndrumare a învăţătorilor, iar elevii din ciclul gimnazial (cls.V-
VIII) intră sub îndrumarea profesorilor de serviciu; 

b) după terminarea ultimei ore de curs învăţătorii şi profesorii de serviciu îi conduc pe elevi până 
la ieşirea din şcoală reamintindu-le necesitatea respectării regulilor de circulaţie. La terminarea ultimei 



 

 

ore de curs, învăţătorul, profesorul nu lasă în clasă elevi nesupravegheaţi. 
C. Învăţătorii şi profesorii de serviciu 
 a) Serviciul pe şcoală se realizează zilnic sub îndrumarea directorului de serviciu, care răspunde 
de activitatea din şcoală. Acesta, împreună cu responsabilul de zi, asigură suplinirea cadrelor didactice 
şi intrarea la timp a tuturor profesorilor şi învăţătorilor la ore. 
 b) în corpul principal al şcolii, serviciul este asigurat de către 3-5 cadre didactice (un cadru 
didactic în curtea şcolii, unul la parter şi unul la etaj) iar prin rotaţie, unul dintre cadrele didactice va fi 
responsabil de zi. Responsabilul de zi începe serviciul pe şcoală la ora 7,45 şi încheie la ora 15,10, acesta 
va întocmi procesul verbal şi va coordona activitatea din şcoală, iar profesorii de serviciu încep 
activitatea de la ora 7,50 până la 15,00. 
Responsabilul de zi mai îndeplineşte următoarele atribuţii: 
- prezenţa permanentă în şcoală de la 7,45  la 15,10; 
- stabileşte sectoarele profesorilor de serviciu, le coordonează activitatea; 
- între 7,45 – 7,55 controlează modul în care şcoala este pregătită pentru a primi elevii; 
- pregăteşte cataloagele şi creta; 
- verifică dacă au sosit la timp profesorii de serviciu şi dacă se găsesc la posturile lor; 
- la sfârşitul serviciului întocmeşte proces verbal în care se referă la modul în care s-a menţinut 
ordinea şi curăţenia în şcoală; ţinuta şcolii dimineaţa; clasa, elevii care au fost indisciplinaţi peste zi, 
menţionează starea de curăţenie a claselor după ore, pagubele cauzate de elevi (nominal clasă şi ce 
anume a stricat, modul de rezolvare, geamuri, bănci, uşi, table sparte) ; 
- verifică şi menţionează existenţa şi integralitatea cataloagelor, predându-le la secretariat pe bază 
de proces-verbal. 

c) La atelierele şcolii, serviciul este asigurat în fiecare zi de către un maistru sau profesor inginer 
subordonat responsabilului de zi. 

d) Dirigintele/profesorul de serviciu au obligaţia să aducă la cunoştinţa directorului, prin şeful 
de catedră, orele neefectuate din schema orară,exceptând situaţia când persoana este în concediu medical 
sau este învoită de conducerea unităţii .  
Data Ora Disciplină Numele profesorului Motivulneefectuării 

 
Capitolul3 

Comisiile din unităţile deînvăţământ 

Art. 74 - Lanivelulunităţiideînvăţământseconstituieşifuncţioneazăcomisiiledelucru, 
prevăzutedelegislaţiaînvigoareşicontractelecolectivedemuncăaplicabile,menţionateînanexanr.1 a 
prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii consiliului 
deadministraţie 

Art. 75 - Comisiile care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna sunt   : 

      A. cu caracter permanent 

      B. cu caracter ocazional 

 

A.Comisii cu caracter permanent 

 

1.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediulşcolar 

Art. 76– La nivelul  şcolii funcţionează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 
deînvăţământ. 

Art. 77– (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
mediul şcolar respectă reglementările naţionale învigoare. 

(2)ComponenţanominalăaComisieipentruprevenireaşicombatereaviolenţeiînmediulşcolar 
sestabileşteprindeciziadirectoruluiunităţiideînvăţământ,dupădiscutareaşiaprobareaeiînconsiliul de 
administraţie. 

(3) DinComisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar facparte: 
 Preşedinte:- directorul  adjunct 



 

 

 Reprezentanţii cadrelor didactice:  
  - coordonatorul de proiecte şi programe educative 
  - psihopedagogul şcolar 
  - 2 cadredidactice  alese de către Consiliul profesoral 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice  locale  
Reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi  

Reprezentanţi  ai elevilor 

Art.78Comisiapentruprevenireaşicombatereaviolenţei 
înmediulşcolar,elaboreazăşiadoptă,anual,propriulPlanoperaţional al unităţii de învăţământ privind 
reducerea fenomenului violenţei în mediulşcolar. 

Art.79–Înconformitatecuprevederilelegislaţieiînvigoare,respectivcuprevederilePlanului- 
cadrudeacţiunepentrucreştereagraduluidesiguranţăaelevilorşiapersonaluluididacticşiprevenirea 
delincvenţeijuvenileînincintaşiînzoneleadiacenteunităţilordeînvăţământ,asigurareaunuimediu 
securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii 
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de 
învăţământ. 

Art. 80– Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar esteresponsabilă 
depunereaînaplicare,lanivelulunităţiideînvăţământ,aprevederilorPlanului-cadrudeacţiunepentru 
creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în mediulşcolar: 

a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii 
poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea deînvăţământ; 

b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ 
respectivă; 

c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor 
de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a 
preşcolarilor/elevilorşiapersonaluluidinunitateşiprevenireadelincvenţeijuvenileînincinta şi în 
zonele adiacente unităţii deînvăţământ. 

Art.81–Înunitateadeînvăţământ,sunt stabilitecondiţiiledeaccesalpersonaluluiunităţii, 
preşcolarilor/elevilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în prezentul Regulamentul de organizare 
şi funcţionare. 

Art. 82– (1) În urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor şi a consiliului 
reprezentativ al elevilor, consiliul profesoral din unitatea de învăţământ a stabilit pentru elevi 
casemndistinctiv uniforma şcolii, în conformitate cu Legea 35/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare 

   
În Anexa nr. 2, la prezentul Regulament, este inclusă Procedura generală de intervenţie la 

nivelul şcolii în situaţii de violenţă, în Anexa nr. 3, Procedura de intervenţie la nivelul şcolii în 
situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei, iar în 
Anexa nr. 4 Nomenclatorul actelor de violenţă. 

 
 

2 .Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovareainterculturalităţii 

Art. 83– (1) La nivelul şcolii funcţionează, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii 
consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 
interculturalităţii. 

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii 
incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea 
culturală,oşcoalăîncaretoţicopiiisuntrespectaţişiintegraţifărădiscriminareşiexcluderegenerate de 
originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socioeconomică, 
religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavan- 
tajatăsauoricecriteriusancţionatdelegislaţiapentruprevenireaşicombatereadiscriminăriidin 
România.Prevenireaşieliminareafenomenuluidesegregareşcolară,carereprezintăoformăgravăde 
discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcoliiincluzive. 

(3) La nivelul unităţii de învăţământ preşcolar, primar şi secundar inferior, Comisia este 
formatădintreimembri:douăcadredidacticeşiunreprezentantalpărinţilor,tutorilorsaususţinătorilor 



 

 

legali. La nivelul învăţământului secundar superior comisia este formată din 
cincimembri:treicadredidactice,unreprezentantalpărinţilor,tutorilorsaususţinătorilorlegalişiun 
reprezentant al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este 
posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale cu activitate în 
domeniul drepturilor omului. 

(4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 
promovarea interculturalităţii sunturmătoarele: 

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şipromovarea 
interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de 
învăţământ; 

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, consiliul elevilor, 
DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocialăşiProtecţiaCopilului,ConsiliulNaţionalpentruCombatere
a Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori 
interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi alpromovării 
interculturalităţii; 

c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să 
contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovareainterculturalităţii; 

d) elaborareaşiimplementareaunorcodurideconduită,caresăreglementezecomportamentele 
nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest 
sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presu- 
pună atât sancţiuni, cât şi o abordareconstructivă; 

e) identificareaşianalizacazurilordediscriminareşiînaintareadepropuneridesoluţionareaacestora, 
consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, 
după caz; 

f) prevenireaşimediereaconflictelorapărutecaurmareaaplicăriimăsurilorcevizeazărespec- tarea 
principiilor şcoliiincluzive; 

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave dediscriminare; 

h) monitorizareaşievaluareaacţiunilorîntreprinsepentruprevenireaşicombatereadiscriminării şi 
promovareainterculturalităţii; 

i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde estecazul; 

j) elaborarea,anual,aunuiraportcaresăconţinăreferirilaacţiunileîntreprinsepentruprevenirea 
discriminăriişilarezultateleobţinuteînrezolvareacazurilordediscriminareşi/sau,dupăcaz, 
segregare.Raportulelaboratdecomisiapentruprevenireadiscriminăriiesteinclusînraportul anual 
de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea deînvăţământ; 

(5) InspectoratulşcolarmonitorizeazăactivitateaComisiilordecombatereadiscriminăriidin cadrul 
unităţilor deînvăţământ. 

 

3.Comisia de control managerialintern 

Art. 84– (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu 
prevederileOrdinuluiministruluifinanţelorpublicenr.946/2005pentruaprobareacoduluicontrolului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completărileulterioare. 

(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind această co- 
misie se stabilesc, în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de 
învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este 
nevoie. 

Art. 85– Comisia de control managerial intern are următoareleatribuţii: 

a) asigură controlul deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale şcolii; 

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul 
în activitatea decoordonare; 

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul 
raporturilorprofesionale; 

d) informează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi acţiunilor lor asupra întregii şcoli; 

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



 

 

compartimentelor, cât şi între structurile unităţii deînvăţământ. 
 

 

 
(4) COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE  A CALITĂŢII 

Art. 86 . 
    (1). Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se organizează şi funcţionează 
conformRegulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.Orice 
control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe analiza raportului de 
evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

(2) Comisia este formată din 9 membrii: 
           a) directorul unităţii de învăţământ, conducătorul operativ al comisiei; 
           b) 3 reprezentanţi al corpului profesoral, aleşi prin vot secret, dintre care unul este numit 
responsabil comisie; 
          c) reprezentantul sindicatului angajaţilor din instituţie; 
          d) un reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor;  
          e) un reprezentant al Consiliului elevilor;  
          f) un reprezentant al Consiliului local; 
          g) un reprezentant al minorităţilor naţionale care provine din rândul membrilor consiliului 
profesoral. 
(3) Membrii comisiei sunt numiţi prin decizia directorului unităţii de  învăţământ pe o perioadă de 1 
an.  

(4)Criteriile de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral sunt următoarele: 
         a) pregătire profesională de calitate; 

               b) rezultatedeosebite obţinute în pregătirea elevilor, prin care a sporit prestigiul şcolii; 
                    c) persoană deschisă schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; 
                    d) adept al muncii de calitate; 
                    e) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 
                    f) bun organizator; 
                    g) fire neconflictuală; 
                    h) este ataşat de copii, comunicativ, empatic. 
                Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral:  

a) afişarea criteriilor de selecţie; 
b) depunerea unei cereri la secretariatul unităţii; 
c) prezentarea candidaţilor în Consiliul profesoral; 
d) prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală 

pe un anumit domeniu. 
e) alegerea de către Consiliul profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor 

didactice. 
(5) Comisia are următoarele atribuţii: 

a). elaborează proceduri şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a  
calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
       b). elaborează annual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din instituţie. 
Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia 
ARACIP şi a evaluatorilor externi; 
      c). elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
    d). cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar, cu alte agenţii şi organisme abilitate, sau instituţii similare din ţară sau străinătate, 
potrivit legii. 
(6) Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii de către comisie sunt:                                                               

        a).capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, 
definită prin următoarele criterii:  

- structurile instituţionale,  
- structuri administrative şi manageriale;  
- baza materială;  
- resursele umane. 



 

 

       b).eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele 
aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:  

   - conţinutul programelor de studiu;  
   - rezultatele învăţării; 
   - activitatea metodică;  
   - activitatea financiară a organizaţiei;  
   - absorbţia absolvenţilor în mediul extern al unităţii. 

      c)  managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:  
                           -    strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;  
                           -    proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor 
 şcolare aplicate şi a activităţilor desfăşurate; 

- proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;  
- proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;  
- accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;  
- baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii;  
- transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi 

după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;  
- funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

(7) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul comisiei se pot constitui echipe de lucru speciale 
(corpul de observatori ai predării-învăţării, etc.). 
(8) Componenţa  nominală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii din cadrul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” se regăseşte în Anexa 1 
 
 

(5)COMISIA PENTRU CURRICULUM 
Art. 87 

  (1) Atribuţii: 
1. Asigură planificareaşidesfăşurareaactivităţiloreducativeprinorelede 
dirigenţieşiprinactivităţiextraşcolare. 
2. Asigură dezvoltarea uneicolaborărieficientecu familia. 
3. Diversifică modalităţile de colaborarecu familia. 
4. Contribuieladezvoltarea personalităţiielevilor. 

5.Organizeazăreuniunideinformareapărinţilorcuprivireladocumenteleprivindreformacurriculară(Progra
meşcolare,Ghiduride evaluare– Descriptori deperformanţă etc.) 
6.ConsultareapărinţilorlastabilireaCurriculumuluilaDeciziaŞcolii,alcătuireaschemelororarealeclaselorşi
programul şcolaralelevilor; 
7. Activarea asociativă a părinţilor  prin  intermediul Comitetului de  părinţi pentru sprijinirea şcolii 
în activitatea de îmbunătăţire aperformanţeişcolare şia 
frecvenţeiacestora,înorganizareaşidesfăşurareaactivităţilor extracurriculare; 
8. Lecţiideschisepentru părinţi,serbărianiversare, activităţisportive; 
9. Consultaţiipedagogice; 
10. Corespondenţa cu părinţii; 
11. Lectoratecu părinţii; 
12. Activitatea cu Comitetulde Părinţi; 
13. Reuniunicomune cuelevişipărinţi. 
                   Din comisie facparte: 
             - Directorulunităţii, 
            - Directoruladjunct, 
           - şefiide catedre/comisiimetodice. 

(2). Componenţa  nominală a comisiei pentru curriculum se regăseşte la Anexa 1. 
 

(6) COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
Art.88 

     (1) Atribuţii:    
a). stabileşte tematica activităţilor pentru situaţiile de urgenţă (de protecţia muncii şi PSI); 
b).stabileşte măsuri pentru protecţia muncii şi pază contra incendiilor la nivelul şcolii; 
c).stabileşte necesarul de materiale obligatorii pentru organizarea activităţii şi informează conducerea 
şcolii; 
d).realizează instructajul, pe bază de proces verbal, cadrelor didactice, didactic auxiliare şi nedidactice 
în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra incendiilor; 



 

 

e). prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică,biologie, normele 
de protecţia muncii şi pază contra incendiilor care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal 
 f) Dincomisie facparte: 
 Preşedinte:- directorul adjunct 
             Secretar: -cadru didactic din cadrul învăţământului tehnic 
 Membri:     -administrator  de patrimoniu  
                   - 1-2 cadre didactice , alese de către Consiliul profesoral 
            (2) Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa 1 
 
  

 
(7) COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI ŞCOLII ŞI ASIGURAREA SERVICIULUI PE 

ŞCOALĂ 
Art. 89 

 (1) Atribuţii:   
a). întocmeşte orarul şcolii urmărind respectarea tuturor reglementărilor în vigoare; 
b). orele de la disciplinele din care se susţine EVALUARE NAŢIONALĂ, BAC, teze se vor pune în 
orar  în prima parte a zilei; 
c). la întocmirea orarului se va ţine cont că, orele responsabilului pentru proiecte şi programe 
educative,şcolare şi extraşcolare să fie puse în orar de luni până joi, ziua de vineri fiind alocată  
asistenţelor la activităţile organizate prin orele de dirigenţie. 
(2) Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa 1 
 

Art. 90 
(1). În vederea asigurării serviciului pe şcoală comisia are următoarele sarcini: 
- elaborează procedura de organizarea serviciuluipeşcoală; 
- aplică proceduraavând în vedere planificareaşimonitorizarea serviciulpeşcoală pentruprofesori; 
- contribuiela stabilirea atribuţiilor profesorilor înconformitatecu legislaţia în vigoare; 
- întocmeşteun raport semestrialalactivităţiicomisiei; 
- contribuielapropunereaplanuluidemăsuri acalităţiiserviciuluipeşcoalăa profesorilor. 
(2) Dincomisie facparte: 

Preşedinte: Directorul adjunct 
Secretar: uncadru didactic 
Membri: patrucadredidactice 

(3) Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

(8) COMISIA  PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE 
         Art. 91 
a). se documentează şi întocmeşte proiecte educaţionale menite să ducă la o conlucrare a şcolii cu alte 
şcoli din ţară sau din alte state europene; 
   b). întocmeşte diferite proiecte prin intermediul cărora şcoala să poată beneficia de diferite surse de 
finanţare externă. 
Dincomisie facparte: 

 Preşedinte:- directorul unităţii şcolare 
 Membri:    -director adjunct 
                   -coordonatorul pentru proiecte şi parteneriate educative 
                   - 2-3 cadre didactice, alese de către Consiliul profesoral 
         c.)  Componenţa nominală a comisiei se regăseşte în Anexa nr 1. 
 

(9) COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI  REDUCEREA  VIOLENŢEI  ŞI  A  
CREŞTERII  SIGURANŢEI  ÎN  MEDIUL  ŞCOLAR 

Art. 92 
   (1). Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
      (2) Atribuţii: 
Membriicomisiei verificăşi întocmesc lunar rapoarte privind măsurileluateprivindsiguranţaşisecuritatea 
elevilor înmediulşcolar şieventualele sancţiuniaplicate. 
         (3) Directoruladjunctverificăperiodic   şioridecâteoriestecazul activitateacomisiei 
cuprivirelaîntocmirea 



 

 

şicompletareadocumentelorînconcordanţăculegislaţiaînvigoare.Membriicomisieicolaboreazăcudiriginţii   
claselor respective în vederea remedierii eventualelorsituaţiidepistate care nu respectă 
RegulamentulIntern . 
     (4) Dincomisie facparte: 

            Preşedinte:- directorul  adjunct 
          Reprezentanţii cadrelor didactice:  
 - coordonatorul de proiecte şi programe educative 
 - psihologul şcolar 
 - 2 cadredidactice  alese de către Consiliul profesoral 
          Reprezentanţi ai autorităţilor publice  locale  
          Reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi  
Reprezentanţi  ai elevilor  
(5).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 

 
10. COMISIA  PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞI A 

ABANDONULUI ŞCOLAR 
Art. 93 

(1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
                           (2) Dincomisie facparte: 

Preşedinte:   -directoruladjunct 
Membri:   -  coordonatorul de proiecte şi programe educative 
-   psihologulşcolar 
-cincicadre didactice responsabilepecicluride învăţământ, după cum urmează: 
                     -un cadru didactic de la învăţământul preşcolar 
                               -un cadru didactic de la învăţământul primar  
                               -un cadru didactic de la învăţământul gimnazial 
                             - 2 cadre didactice de la învăţământul liceal 

(3).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

11. COMISIA DESECURITATEŞISĂNĂTATE  ÎNMUNCĂ 
  Art.94 
(1). Atribuţii: 
    a. Asigură instruireaperiodicăa personaluluişielevilor privind normelede protecţiamuncii 
    b. Coordoneazămăsurile de securitate şisănătate înmuncă 
    c. Urmăreşte respectarea de către toţieleviişidepersonalanormelorde protecţia muncii. 
                     d. Dincomisie facparte: 

     Preşedinte:  - directorul  adjunct 
Reprezentanţi ai cadrelor didactice:- treicadre didactice 

-administratorpatrimoniu 
  (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

12.COMISIA DE GESTIONARE SIIIR 
Art. 95 
(1). Atribuţiile responsabilului SIIIR la nivelul unităţii şcolare sunt actualizarea şi gestionarea datelor 
unităţii şcolare în aplicaţia M.E.N., disponibilă la adresa https://www.siiir.edu.ro/siiir/ şi sunt atribuţ ii 
aferente rolului corespunzător din documentul SIIIR –Manual de proceduri de operare şi analiză a 
datelor) 
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

 
13.COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

Art. 96 
(1.)Atributii: 
a.) propunerea, organizarea şi centralizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  
b) organizarea de zile festive şi acţiuni de caritate;  
c.) propunerea şi organizarea unor activităţi cu prilejul diferitelor sărbători (naţionale, religioase etc.), 
comemorări sau zilelor internaţionale dedicate unor evenimente sau fenomene;  
d.) propunerea unor activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive etc.);  
e.) organizarea activităţii diferitelor formaţii din şcoală (cor, formaţie de dansuri, echipe sportive, 



 

 

trupă de teatru etc.);  
f.) coordonarea organizării şi desfăşurării serbărilor şcolare, concursurilor şcolare;  
g.) centralizarea şi monitorizarea desfăşurării programelor cercurilor propuse de către fiecare  
Comisie Metodică/Catedră.  
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

14. COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 
Art. 97 
(1.) Atributii: 
a.) menţinerea permanentă a contactului cu I.S.J., cu scopul informării prompte a personalului  
didactic cu privire la modificările ce pot apărea în planuri de învăţământ, curriculum, programe 
şcolare, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;  
b.) menţinerea permanentă a contactului cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă, 
cu centrele de cercetareale universităţilor / instituţiilor;  
c.) implicarea în proiecte de cercetare în colaborare cu profesorii cu titlul ştiinţific de doctor existenţi 
în instituţie;  
d.) elaborarea unor materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii 
didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare etc.);  
e.) sprijinirea personalului didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere  
a examenelor de grade didactice;  
f.) sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional cu scopul  
îmbunătăţirea activităţii didactice;  
g.) sprijinirea, din punct de vedere metodic, a profesorilor aflaţi la începutul activităţiididactice;  
h.) organizarea de seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.  
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 
 
B.Comisii cu caracter ocazional 
  

(1) COMISIA DE RECEPŢIE  A  BUNURILOR 
Art. 98 
(1)Atribuţii: 

a. Aplică criteriilegeneralepentrurecepţia bunurilor, asigurând respectarealegislaţieiîn vigoare 
                               b. Dincomisie facparte: 

 Preşedinte:- directorul unităţii şcolare 
 Membri:    -administrator financiar 
                   -administrator  de patrimoniu  
                   -magaziner 
                   -laborant  
                   -bibliotecar 
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

2. COMISIA DE INVENTARIERE 
Art. 99 
  (1.) Atributii 
a. efectueaza inventarierea bunurilor scolii la termenele stabilite; 
b. inregistreaza obiectele de inventar; 
c. semnaleaza eventualele neajunsuri 
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

3. COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ŞI VALORIFICARE A MATERIALELOR 
REZULTATE 

Art. 100 
(1.) Atributii: 
Comisia va întocmi procesul verbal de casare al activelor fixe corporale şi necorporale şi pentru 



 

 

materialele de natura obiectelor de inventar procese verbal de casare pentru fiecare gestiune în parte şi 
va prezenta conducerii instituţiei publice pentru aprobare;  
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

4.COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ 
Art. 101 
(1) Atributii: 
a. cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentului 
regulament şi ale regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în 
consiliul clasei şi în consiliul profesoral; 
b. propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care 
au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu 
regulamentul intern; 
c. propune, atunci când consid eră că este necesar, consilierea  psihopedagogică a elevului care a 
săvârşit abateri; verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul 
primar/ profesorii diriginţi 
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
(5) COMISIA   PENTRUVERIFICAREA  DOCUMENTELOR ŞCOLAREŞI A ACTELOR DE 

STUDII 

Art.102 
(1). Atribuţii: 
verifică completarea corectă a documentelor şcolare, conform  Regulamentului privind actele de studii 
şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

6.COMISIA PENTRU PROGRAME DE SUSŢINERE EDUCAŢIONALĂ 
Art. 103 
(1.) Atributii: 
Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor benefciari de ajutoare financiare si materiale, 
asigurând respectarea legislaţiei în vigoare: OUG 96/2002 (Lapte & Corn); Rechizite; Legea 269/2004 
(Euro 200) 
   (2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

7.COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞCOLARE 
Art. 104 
(1.) Atributii: 
a. monitorizează copiii de vârstă şcolară; 
b. face vizite la domiciliul copiilor de 6 şi 7 ani pentru a constata dacă aceştia se află în lo calitate; 
c. întocmeşte tabelele nominale cu copiii care urmează să se înscrie în clasa pregătitoare şi în clasa I; 
d. aduce la cunoştinţa părinţilor metodologia şi data limită pentru înscrierea  
copiilor în clasele pregătitoare şi întâi, respective clasa a IX-a; 
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

8.COMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
Art. 105 
(1.)Atributii: 
a. desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor; 
b. activizează Consiliul Elevilor, facilitează colaborarea sa cu toate comisiile colegiului şi asigură 
funcţionarea sa reală şi eficientă, însoţită de valorificarea propunerilor rezultate din activitatea 
consiliului în cadrul politicilor şcolii 
c. elaborează şi coordonează proiectele / programele de promovare a imaginii  
şcolii; 
d. stabileşte şi implementează acţiuni concrete de stimulare a atractivităţii, implicării şi eficienţei 
activităţilor şi cluburilor extraşcolare; 
e. se asigură de implicarea şi participarea liberă, democratică a elevilor, claselor, şcolii în derularea 



 

 

activităţilor şi cercurilor extraşcolare 
f. asigură dezvoltarea de colaborări eficiente cu instituţii, ONGuri, cluburi (locale, 
naţionale,internaţionale) în vederea creşterii atractivităţii şi  calităţii activităţilor extraşcolare şi 
comunitare; 
g. organizează şi consolidează echipe mixte (elevi şi profesori), pentru  elaborarea / participarea la 
proiecte extraşcolare (locale, naţionale, internaţionale); 
h. desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor; 
i. elaborează şi coordonează proiectele / programele de educaţie prin  activităţi, competiţii şi cercuri 
şcolare(din cadrul şcoliişi din comunitatea locală) şi de promovare a imaginii şcolii  (simpozioane, 
concursuri, olimpiade cu specific şcolar) etc; 
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 

9.COMISIA PENTRU MENTORAT 
Art. 106 
Atributii 
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 

 
 

Secţiunea4 
Alte comisii din unităţile deînvăţământ 

 

Art.107–Pentruanaliza,monitorizareaşirezolvareaunorsituaţiispecifice,consiliuldeadministraţie 
poatehotărîconstituireaunorcomisiitemporare,alteledecâtceleprevăzuteînanexanr.1laprezentul 
Regulament şi prezentate la articolele 107- 113 . Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în 
baza hotărârii consiliului de administraţie. 

 
(1)  COMISIA   DE  IMPLEMENTARE  A  STRATEGIEI   NAŢIONALE 

„ ACŢIUNEA  COMUNITARĂ” 
Art. 108 

(1). Atribuţii: 
- aplică criteriile generale pentru stabilirea proiectelor şi acţiunilor la nivelul comunităţii locale, 
asigurând respectarea legislaţiei în vigoare 
                          Din comisie fac parte: 
                     Preşedinte:- director 
                     Membri:- director adjunct 
                                  -coordonatorul pentru proiecteeducative şcolare şi extraşcolare 
                                 -3-4 cadre didactice alese de consiliul profesoral 
                                -psihologul şcolar 
2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 

 

 
(2)  COMISIA PRIVIND ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR “ BANI DE LICEU” 

Art. 109 
 (1) Atribuţii: 
a). urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare în ce priveşte acordarea sprijinului 
financiar “ Bani de liceu”; 
  b). informează cu promptitudine diriginţii, părinţii şi elevii asupra tuturor reglementărilor legale 
privind acordarea sprijinului financiar “ BANI DE LICEU”; 
  c). primeşte şi verifică dosarele depuse şi transmite lista nominală cu cererile validate de către 
comisie către ISJ Sălaj pentru acordarea sprijinului financiar “ Bani de liceu” ; 
                             Dincomisie facparte: 

 Preşedinte:- directorul unităţii şcolare 
 Membri:    -administrator financiar 
                   - 3 cadre didactice (diriginţi) din cadrul învăţământului liceal  
(2) Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa  1 

(3)  COMISIA PARITARĂ 
Art. 110 



 

 

(1) Fac obiectul activităţii ei plângerile scrise referitoare la: 
a). încheierea şi desfacerea contractului de muncă; 
     b) elaborarea normelor de muncă, peste durata normală, modificări ale duratei zilei de muncă; 
     c). modalităţi de plată a muncii salariaţilor; 
     d). respectarea timpului de muncă şi odihnă, concedii, zile de repaus săptămânal, timp liber; 
     e) tehnica securităţii  şi igienei muncii; 
     f). regulamentul de ordine interioară; 
     g). încălcări ale legii, contractelor colective şi individuale de muncă şi alte acte normative privind 
raporturile de muncă: 
     h). nemulţumiri ale salariaţiilor faţă de orice aspect al activităţii din Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga” Crasna; 
     i). alte aspecte stabilite de comun acord între părţi pentru a fi rezolvate;  
     j). negocieri colective în materie de muncă şi protecţie socială a muncii şi adoptarea unor hotărâri 
referitoare la ameliorarea acestora; 
    (2) Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

4. COMISIA  PENTRU  PROMOVAREA  IMAGINII  ŞCOLII 
   Art.. 111 
(1)..Atribuţii: 
     a. Membriicomisieiau obligaţia de a întreţinepagină WEBaşcolii; 
     b. Culeg date şinoteinformative de interespentruunitatea şcolarăde pe Internet; 
     c. Colaboreazăcu presa locală; 
    d. Emitecomunicate depresăcare apoisunt vizatede conducerea unităţii; 
                            e. Dincomisie facparte: 
              Preşedinte: - director 
                 Membri:     -director adjunct 
- coordonatorul de proiecte şi programe educative - purtătorde cuvânt; 
- legăturacumass-media: unprofesorde limbaşiliteratura română; 

                  - 1-2 cadre didactice, cu abilităţi de comunicare şi cunoştinţe IT 

- informatician 

(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 

 
5 COMISIA  DE ACORDARE  A AJUTORULUI   FINANCIAR  ÎN VEDEREA  STIMULĂRII  

ACHIZIŢIONĂRII  DE  CALCULATOARE 
„ EURO  200” 

Art.112 
 (1). Atribuţii: 
    Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari ai ajutorului financiar asigurând 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
                    Din comisie fac parte: 

Preşedinte: - director adjunct 
Membri :   - coordonatorul de proiecte şi programe educative 

                             - secretar  şef 
                             - administrator  financiar  
(2).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 
 
6. COMISIA   PENTRU   ACORDAREA  BURSELOR  ŞI  ALTOR AJUTOARE SOCIALE   ( 

burse profesionale, rechizite şcolare, alte burse ,etc) 
Art. 113 
     (1). Comisia de acordare a  BURSEI   PROFESIONALE 
      a). Atribuţii: 
- studiază legislaţia în vigoare; 
- aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse, asigurând respectarea 
legislaţiei în vigoare. 
-  elaboreazăo procedură de organizare a activităţii  şi administrează activitatea; 
                          Din comisie fac parte: 
  Preşedinte: -director adjunct 



 

 

Membri: -diriginţi ai claselor din cadrul invăţământului profesional 
 -secretarul şef, 
  - administrator financiar 
       b).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
   (2). Comisia de acordare a rechizitelor şcolare 
      a). Atribuţii: 
- studiază legislaţia în vigoare; 
          - aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari ai rechizitelor şcolare, asigurând 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
-  elaboreazăo procedură de organizare a activităţii  şi administrează activitatea; 
                          Din comisie fac parte: 
Preşedinte: director adjunct 
          Membri: - 3-4 învăţători/ diriginţi ai claselor din cadrul invăţământului primar şi gimnazial 
           - administrator financiar 
       b).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
    (3). Comisia privind acordarea burselor de performanţă, merit, studiu şi burse sociale 
a). Atribuţii: 
- studiază legislaţia în vigoare; 
    - aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari ai rechizitelor şcolare, asigurând 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
   -  elaboreazăo procedură de organizare a activităţii  şi administrează activitatea; 
                      Din comisie fac parte: 
   Presedinte: director adjunct 
     Membri: - 3-4 învăţători/ diriginţi ai claselor din cadrul invăţământului primar, gimnazial şi liceal 
      - administrator financiar 
b).Componenţa  nominală a comisiei se regăseşte la Anexa nr 1. 
 

 
 

Capitolul4 
Tipul şi conţinutul documentelormanageriale 

Art. 114– Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale,astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente manageriale deevidenţă. 

Art. 115– (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământsunt: 

a) rapoartele semestriale asupra activităţiidesfăşurate; 

b) raportul anual asupra activităţiidesfăşurate; 

c) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea deînvăţământ; 

d) raportul de evaluare internă acalităţii. 

(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză, dedicate 
unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea 
obiectivelor educaţionale. 

Art. 116– Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa 
managerială,îngeneralcaanalizădetipSWOTsauînconformitatecualtetipurideanalize.Raportul este 
prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului 
profesoral.Validarearaportuluisemestrial/anualareloclaînceputulsemestruluialdoilea/anuluişcolar 
următor. 

Art. 117– Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate este postat, obligatoriu, pe 
site-ul unităţii de învăţământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice 
altă formă de mediatizare – tipărire, afişare etc. – devenind astfel documentpublic. 

Art.118–Raportuldeevaluareinternăacalităţiiseîntocmeştedecătrecomisiapentruevaluarea şi 
asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare consiliului profesoral şi aprobare consiliului de 
administraţie. 

Art. 119– (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza docu- 



 

 

mentelor de diagnoză ale perioadeianterioare. 
(2) Documentele de prognozăsunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională; 

b) programul managerial (pe anşcolar); 

c) planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe anşcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de controlmanagerial. 

(3) Directorulpoateelaboraşialtedocumente,înscopuloptimizăriimanagementuluiunităţiide 
învăţământ. 

Art. 120– (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen 
lungalşcoliişiseelaboreazăde către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de cinci 
ani, ţinând cont de indicatori naţionali şi europeni. Acestaconţine: 

a) prezentarea unităţii de învăţământ: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale, 
relaţia cu comunitatea locală şiorganigrama; 

b) analizadenevoialcătuitădinanalizamediuluiintern(detipSWOT)şianalizamediuluiextern (de 
tipPEST); 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii deînvăţământ; 

d) planuldedezvoltare,careconţineplanificareatuturoractivităţilorunităţiideînvăţământ,fiind 
structuratastfel:funcţiamanagerială,obiective,termen,stadiuderealizare,resursenecesare, 
responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluareaanuală; 

e) planul operaţional al etapeicurente. 

(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de 
consiliul deadministraţie. 

(3) Planul de acţiune al unităţii de învăţământ reprezintă planul de dezvoltare instituţională al 
unităţii de învăţământ profesional şi tehnic, care corelează oferta în educaţie şi formare profesională 
cu nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivelul ariei deacţiune. 

(4) Planul de acţiune al şcolii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şiTehnic. 

Art. 121– (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu şi se 
elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Programul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspecto- 
ratului şcolar la contextul unităţii de învăţământ, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 
dezvoltare instituţională la perioada anului şcolarrespectiv. 

(3) Programulmanagerialseavizeazădecătreconsiliuldeadministraţieşiseprezintăconsiliului 
profesoral. 

(4) Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fişei postului, în 
concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltareinstituţională. 

Art. 122– Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, seelaborează 
decătredirectorpentruoperioadădeunanşcolarşiconţineoperaţionalizareaobiectivelorprogramului 
managerial şi ale planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei corespunzătoretapei. 

Art. 123– (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor 
formalizatepeactivităţi.Programuldedezvoltareasistemuluidecontrolintern/managerialvacuprinde 
obiectivele,acţiunile,responsabilităţile,termenele,precumşialtecomponentealemăsurilorrespective. 

(2) Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei de control 
managerial intern, subordonată directorului unităţii deînvăţământ. 

Art. 124– Documentele manageriale de evidenţăsunt: 

a) statul defuncţii; 

b) organigrama unităţii deînvăţământ; 

c) schemele orare ale unităţii deînvăţământ; 

d) planul de şcolarizareaprobat; 

e) dosarulcuinstrumenteleinternedelucrualedirectoruluipentruîndrumareşicontrol/programe 
operativesăptămânale; 



 

 

f) dosarul privind securitatea şi sănătatea înmuncă; 

g) dosarul privind protecţia civilă; 
programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şiinternaţionale. 
 
 

TitlulVI 
Structura, organizarea şiresponsabilităţile personalului 

didactic auxiliar şinedidactic 
 

Capitolul 1 
Compartimentulsecretariat 

Art. 125– (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar 
şiinformatician. 

(2) Compartimentulsecretariatestesubordonatdirectoruluiunităţiideînvăţământşiîndeplineşte 
sarcinilestabilitedereglementărilelegaleşi/sauatribuite,prinfişelepostului,persoanelormenţionate la 
alin.(1). 

(3) Secretariatulfuncţioneazăînprogramdelucrucuelevii,părinţii,tutoriisaususţinătoriilegali 
saualtepersoaneinteresatedinafaraunităţii,potrivitunuiprogramdelucruaprobatdedirector,înbaza 
hotărârii consiliului deadministraţie. 

Art. 126– Compartimentul secretariat are următoareleresponsabilităţi: 

a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii deînvăţământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii deînvăţământ; 
 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a 
celorlaltecategoriidedocumentesolicitatedecătreautorităţişiinstituţiicompetente,decătre 
consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii deînvăţământ; 

d) înscriereaantepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilorpebazadosarelorpersonale,ţinerea,organi- 
zarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind 
mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului deadministraţie; 

e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 
acordă elevilor, potrivitlegii; 

f) rezolvareaproblemelorspecificepregătiriişidesfăşurăriiexamenelorşievaluărilornaţionale, 
aleexamenelordeadmitereşideocupareaposturilorvacante,conformatribuţiilorspecificate în 
fişapostului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelorcreateşiintrateînunitateadeînvăţământ,referitoarelasituaţiaşcolarăaelevilor şi a 
statelor de funcţii pentru personalulunităţii; 

h) procurarea,completarea,eliberareaşievidenţaactelordestudiişiadocumentelorşcolare,în 
conformitatecuprevederile„Regulamentuluiprivindregimuljuridicalactelordestudiişial 
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al 
ministrului; 

i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expi- 
rarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin 
ordin al ministrului; 

j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 
decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; 
procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 
stabilite prin ordinul ministrului; 

k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizareadocumentelor/documentaţiilor; 

l) asigurareaasistenţeitehnicepentruemiterea/adoptareaactelordeautoritate,pentruîncheierea 
contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice 
dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice saujuridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de 
învăţământ; 

n) întocmirea,actualizareaşigestionareadosarelordepersonalaleangajaţilorunităţiideînvăţă- 



 

 

mânt; 
o) calcularea drepturilor salariale sau de altănatură; 

p) gestionarea corespondenţei unităţii deînvăţământ; 

q) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 
în conformitate cu prevederilelegale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 
din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi 
competente în soluţionarea problemelorspecifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 
colectivedemuncăaplicabile,hotărârilorconsiliuluideadministraţiesaudeciziilordirectorului, sunt 
stabilite în sarcinasa. 

 
 

Art.127–(1)Secretarul-şef/Secretarulunităţiideînvăţământpuneladispoziţiacadrelordidactice 
condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţaacesteia. 

 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul 
orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces- 
verbal, existenţa tuturorcataloagelor. 

(3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează lasecretariat. 

(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 
sarcini,şidecătrecadredidacticesaupersonaldidacticauxiliar,dincadrulunităţiideînvăţământ,cu acordul 
prealabil al personaluluisolicitat. 

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 
oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficiimateriale. 

 
Capitolul 2 

Compartimentulfinanciar 
 

Secţiunea 1  
Organizare şiresponsabilităţi 

Art.128–(1)Compartimentulfinanciarreprezintăstructuraorganizatoricădincadrulunităţiide 
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, 
întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi 
celelalteactivităţiprevăzutedelegislaţiaînvigoarecuprivirelafinanţareaşicontabilitateainstituţiilor. 

(2) Dincompartimentulfinanciarfacparteadministratorulfinanciarşiceilalţiangajaţiasimilaţi 
funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea de „contabil” sau„contabil-şef”. 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii deînvăţământ. 

Art. 129– Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţiprincipale: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile 
legale învigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului deadministraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 
vigoare şi contractelor colective de muncăaplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la 
execuţiabugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şicheltuielilor; 

f) consemnareaîndocumentejustificativeaoricăreioperaţiicareafecteazăpatrimoniulunităţii de 
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate 
cu prevederile legale învigoare; 

g) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere generală a patrimoniului, în situaţiile 
prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie considerănecesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiuluifinanciar-contabil; 



 

 

i) îndeplinireaobligaţiilorpatrimonialealeunităţiideînvăţământfaţădebugetuldestat,bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă deterţi; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programuluiinformatic; 

k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 
patrimoniul unităţii; 

l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regimspecial; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 
normele legale înmaterie; 

n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de 
contractelecolectivedemuncăaplicabilesaustabilitedecătredirectorsaudecătreconsiliul de 
administraţie. 

Secţiunea 2  
Managementfinanciar 

Art. 130– (1) Întreaga activitate financiară a Liceului Tehnologic “Cserey-Goga”, Crasna se 
organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei învigoare. 

(2)ActivitateafinanciarăaLiceului Tehnologic “Cserey-Goga”, Crasna 
sedesfăşoarăpebazabugetelorpropriicare cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele 
trei forme de finanţare – de bază, complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte 
surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al 
clasificaţieibugetare. 

Art. 131– Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorul şi consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga”, Crasna actualizează şi definitivează programele 
anuale deachiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 
categoriilor de cheltuieli în limitele fonduriloralocate. 

Art. 132– Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa definanţare. 

 
 
 
 
Capitolul 3 

Compartimentuladministrativ 
 
Secţiunea 1  

Organizare şiresponsabilităţi 
 

Art. 133– (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi 
este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii deînvăţământ. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii deînvăţământ. 

Art.134–Compartimentuladministrativareurmătoareleatribuţiişiresponsabilităţiprincipale: 

a) gestionarea bazei materiale a unităţii deînvăţământ; 

b) realizareareparaţiilorcaresuntînsarcinaunităţilordeînvăţământşialucrărilordeîntreţinere, 
igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii deînvăţământ; 

c) asigurareaîntreţineriiterenurilor,clădirilorşiatuturorcomponentelorbazeididactico-mate- 
riale; 

d) realizareademersurilornecesareobţineriiautorizaţiilordefuncţionareaunităţiideînvăţământ; 

e) recepţionareabunurilor,serviciilorşialucrărilor,printr-ocomisieconstituitălanivelulunităţii de 
învăţământ; 

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la 
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezenţa actelor corespunzătoare 
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiilecontabile; 

g) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 
corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia 



 

 

securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelorP.S.I.; 

i) întocmireaproiectuluianualdeachiziţiicuprivirelacapitolulbunurişiserviciişiadocumen- 
taţiilor de atribuire acontractelor; 

j) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor 
de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice saujuridice; 

k) alte atribuţii prevăzute de legislaţia învigoare. 

 

 
Secţiunea 2  

Managementadministrativ 

Art. 135– Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiarereferitoarelapatrimoniuşiadministrareabazeididactico-materialeaunităţilordeînvăţământ se 
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei învigoare. 

Art. 136– (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de 
învăţământserealizeazăînconformitatecuprevederilelegale,decătrecomisiadeinventariere,numită prin 
decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de 
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către 
directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control 
financiarpreventiv. 

Art.137–(1)Bunurileaflateînproprietateaunităţiideînvăţământdestatsuntadministratede către 
consiliul deadministraţie. 

(2)Bunurileaflateînproprietateaunităţiideînvăţământparticularsuntsupuseregimuluijuridic al 
proprietăţii private. 

Art.138–Bunurile,caresunttemporardisponibileşicarefacpartedinbazadidactico-materială 
aunităţilordeînvăţământ,potfiînchiriate,cuaprobareaconsiliuluideadministraţie,înconformitate cu 
dispoziţiile legale învigoare. 

 
Capitolul4 

Biblioteci şcolare/Centre de documentare şiinformare 

Art. 139– (1) În cadrul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga”, Crasna funcţionează Centrul de 
documentare şi informare care include ṣi biblioteca ṣcolarӑ, pe baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului. 

(2) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza 
hotărârii consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de 
documentare şi informare, fiind interzisă desfiinţareaacesteia. 

(3) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi funcţiona în orice unitate de învă- 
ţământ din învăţământul de stat, particular şiconfesional. 

(4) CentrelededocumentareşiinformareseînfiinţeazăprindeciziadirectoruluiCaseiCorpului 
Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Minister, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ cu avizul inspectoratelorşcolare. 

(5) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul 
documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar. 

(6) Bibliotecarulşcolarşiprofesoruldocumentaristsuntangajaţiîncondiţiileprevăzutedelege şi se 
subordonează directorului unităţii deînvăţământ. 

(7) Înconformitatecuprevederilelegale,Liceul Tehnologic “Cserey-Goga”, Crasna 
asigurăaccesulgratuital elevilor şi al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma 
şcolară de e-learning înfiinţată de Minister. 

(8) Platformaşcolarădee-learningesteutilizatădecătre Liceul Tehnologic “Cserey-Goga”, 
Crasna,pentruaacorda 
asistenţăelevilorîntimpulsauînafaraprogramuluişcolaroripentruceicarenupotfrecventatemporar şcoala 
din motive desănătate. 

 
 

TitlulVII 



 

 

Beneficiarii primari ai învăţământuluipreuniversitar 
 

Capitolul1 
Dobândireaşiexercitareacalităţii debeneficiarprimaraleducaţiei 

Art. 140– Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt preşcolarii 
şielevii. 

Art.141–(1)Dobândireacalităţiidebeneficiarprimaraleducaţieisefaceprinînscrierea la Liceul 
Tehnologic“Cserey-Goga” Crasna. 

 (2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului 
Regulament şi a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali.  

(3) Încetează calitatea de  beneficiarprimaraleducaţieila Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna în următoarele situaţii: 

- la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, professional, liceal; 

- în condiţiile exmatriculării; 

- prin cererea scrisă din partea elevilor majori; 

- în cazul transferului elevului. 

Art. 142– (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I se face conform metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei. 

(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca 
urmareaunorproblemedesănătatesauseobservă,dincauzaînscrieriianticipatedinpunctuldevedere 
alvârstei,manifestărideobosealăsaudeneadaptareşcolară,părinţii,tutoriisaususţinătoriilegalipot depune 
la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa 
pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul anşcolar. 

(3) Însituaţiasolicităriideretrageremenţionatelaalin.(2),unitateadeînvăţământva consilia 
părinţii,tutoriisaususţinătoriilegaliprivindnevoiadealuadeciziiîninteresuleducaţionalalelevului şi îi 
vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării 
psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasapregătitoare. 

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), se efectuează sub 
coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţăeducaţională. 

Art. 143– Înscrierea în clasa a IX-a a învăţământului liceal sau profesionalse face în 
conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 144– Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există 
prevederi specifice de admitere în clasarespectivă. 

Art.145–(1)Calitateadebeneficiarprimaraleducaţieiseexercităprinfrecventareacursurilor şi prin 
participarea la activităţile existente în programul Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasna. 

(2)Calitateadeelevsedovedeştecucarnetuldeelev,vizatlaînceputulfiecăruianşcolar. 

Art. 146– (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de 
către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecareabsenţă. 

(2) Motivareaabsenţelorsefacedecătreînvăţătorul/institutorul/profesorulpentruînvăţământu
l primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelorjustificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta 
personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte 
actele justificative pentru absenţele copiluluisău. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată 
demediculdefamiliesaumediculdespecialitate,adeverinţăsaucertificatmedical 
eliberatdeunitateasanitarăîncazulîncareelevulafostinternat,cerereascrisăapărintelui,tutorului sau 
susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţă- 
mântulprimar/profesoruluidirigintealclasei.Numărulabsenţelorcarepotfimotivate,fărădocumente 
medicale,doarpebazacererilorpărinţilor,tutorilorsaususţinătorilorlegali,nupoatedepăşi3zilepe 
semestru şi maxim 5 zile pe an şcolar, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii 
de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele 
medicale/carnetele de sănătate aleelevilor. 

(5) Actelepebazacărorasefacemotivareaabsenţelorvorfiprezentateîntermendemaximum 
şapteziledelareluareaactivităţiielevuluişivorfipăstratedecătreînvăţătorul/institutorul/profesorul pentru 



 

 

învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anuluişcolar. 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca 
nemotivate. 

Art. 147–Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă 
la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile culturale,  sportive, profesionale, 
organizate la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilorîndrumători/însoţitori. 

Art. 148– Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la 
începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel 
calitatea deelev. 

Art. 149– Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane 
aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământulobligatoriu. 

 
Capitolul2 

Statutul beneficiarilor primari aieducaţiei 

Art. 150– Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai 
educaţiei din Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasna. 

 
Secţiunea1 

Drepturile beneficiarilor primari aieducaţiei 

Art. 151– (1) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele 
aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate 
frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile 
minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, indiferent de limba sa maternă şi de 
limba în care a studiatanterior. 

 (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 
protecţieînRomânia,respectivminoriistrăinişiminoriiapatrizi,acărorşederepeteritoriulRomâniei este 
oficial recunoscută, conformlegii. 

Art. 152– Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi 
forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, 
pregătirii şi competenţelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită, 
de către părinţi, tutori sau susţinătorilegali. 

Art.153–(1)Preşcolariişieleviisebucurădetoatedrepturileconstituţionale, precum şi de egalitate 
în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar aleducaţiei. 

(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la 
imagine al preşcolarilor şi alelevilor. 

(3) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea preşcolarilor şi aelevilor. 

(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale 
beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări 
scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările învigoare. 

Art. 154– (1)Preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin 
aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a 
programelorşcolareşiprinutilizareadecătrecadreledidacticeacelormaiadecvatestrategiididactice, 
învedereaformăriişidezvoltăriicompetenţelor-cheieşiaatingeriiobiectiveloreducaţionalestabilite. 

(2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şisă-şi 
exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a 
unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul 
unităţii de învăţământ şi cu nevoile comunităţii locale/parteneriloreconomici. 

Art.155–(1)Preşcolariişieleviiaudreptullaoevaluareobiectivăşicorectă. 

(2) Elevulsau,dupăcaz,părintele,tutorelesaususţinătorullegal,aredreptuldeacontestarezultatele 
evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de cinci zile de lacomunicare. 

(3) Însituaţiaîncareargumenteleprezentatedecadruldidacticnusuntconsideratesatisfăcătoare, 
elevul/părintele,tutorelesaususţinătorullegalpotsolicita,înscris,directoruluiunităţiideînvăţământ, 
reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale saupractice. 



 

 

(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 
specialitate,dinunitateadeînvăţământ,carenupredaulaclasarespectivăşicarevorreevalualucrarea scrisă. 

(5) Medianoteloracordateseparatdecadreledidacticeprevăzutelaalin.(4)estenotarezultată 
înurmareevaluării.Încazulînvăţământuluiprimar,calificativulestestabilit,princonsens,decătrecele două 
cadredidactice. 

(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota 
acordatăînurmareevaluăriiestemaimicădeunpunct,contestaţiaesterespinsăşinotaacordatăiniţial 
rămâneneschimbată.Încazulîncarediferenţadintrenotainiţialăşinotaacordatăînurmareevaluării este de 
cel puţin un punct, contestaţia esteacceptată. 

(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică 
ştampila unităţii deînvăţământ. 

(8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei rămândefinitive. 

(9) Însituaţiaîncareînunitateadeînvăţământnuexistăalţiînvăţători/institutori/profesoripentru 
învăţământulprimarsauprofesoridespecialitatecaresănupredealaclasarespectivă,potfidesemnaţi, 
decătreinspectoratulşcolar,cadredidacticedinînvăţământulprimarsauprofesoridespecialitatedin alte 
unităţi deînvăţământ. 

Art. 156– (1) Conducerea unităţii de învăţământ pune gratuit, la dispoziţia beneficiarilor 
primari, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată aacestora. 

(2) Preşcolarii şi eleviipotbeneficiadeunelemăsurideprotecţiesocială(hrană,supra- veghere şi 
odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţiile 
stabilite de legislaţia învigoare. 

Art.157–(1)Beneficiariiprimariaieducaţieidinînvăţământuldestataudreptullaşcolarizare 
gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot 
percepe taxe, în condiţiile prevăzute delege. 

(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi 
de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursaprofesională. 

(3) Criteriilegeneraledeacordareaburselorseaprobăprinordinde ministru. 

(4) Consiliul local, stabileşte anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă 
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului destat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de 
rezultateleelevilor. 

(6) Eleviipotbeneficiadebursăşipebazaunuicontractîncheiatcuoperatorieconomicioricu alte 
persoane juridice saufizice. 

(7) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare a unităţii de învăţământ, 
în condiţiilelegii. 

Art.158–Unitateadeînvăţământasigurăelevilorserviciicomplementarecum ar fi: consilierea şi 
informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul 
orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate. 

Art.159–(1)Statulacordăpremii,burse,locuriîntabereşialteasemeneastimulentemateriale 
elevilorcuperformanţeşcolareînalte,precumşicelorcurezultateremarcabileîneducaţiaşiformarea lor 
profesională sau în activităţi culturale şisportive. 

(2) Statulşialţifactoriinteresaţisusţinfinanciaractivităţiledeperformanţă,denivelnaţionalşi 
internaţional, aleelevilor. 

(3) Statulsusţinepreşcolariişieleviicuproblemeşinevoisociale,precumşipe aceia cu cerinţe 
educaţionalespeciale. 

Art. 160– (1) Preşcolarii şi elevii din cadrul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna 
beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi 
logopedicăgratuităîncabinetemedicale,psihologiceşilogopediceşcolare,oriînunităţimedicalede stat. 

(2) Laînceputulfiecăruianşcolar,pebazametodologieiaprobateprinordincomunalministrului 
educaţiei şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şielevilor. 

(3) Beneficiariiprimariaieducaţieiaudreptullatariferedusecu75%pentruaccesullamuzee, la 
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate 
de instituţiilepublice. 



 

 

Art. 161– (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de stat beneficiază, pe 
tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local auto. 

(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate 
categoriile de transport menţionate la alin. (1) pe tot parcursul anuluicalendaristic. 

(3) Ministerulprinunitateadeînvăţământ,deconteazăelevilorcarenupot fi şcolarizaţi în localitatea 
de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu 
prevederilelegale. 

(4) Deaceeaşifacilitatemenţionatălaalin.(3)beneficiazăşieleviicarelocuiesclainternatsau în 
gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors 
pesemestru. 

Art.162–(1)Autorităţileadministraţieipublicelocaledinlocalitateadedomiciliuaelevilordin 
învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al 
colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot 
asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi deinternat. 

(2) În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente 
frecventăriiliceuluidecătreeleviiproveninddingrupurilesocioeconomicedezavantajate,precumşi 
costurile pentru cei care frecventează învăţământulprofesional. 

Art. 163– Elevii Liceului Tehnologic“Cserey-Goga” Crasna  au dreptul să fie evidenţiaţi şi să 
primească premii şi recompense pentru rezultatedeosebite obţinute la activităţile şcolare şi 
extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civicăexemplară. 

Art. 164– Conform legislaţiei în vigoare, beneficiarii primari ai educaţiei care aparţin 
minorităţilor naţionale studiază şi se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele 
de învăţământpreuniversitar. 

Art.165–(1)Copiii/tineriicucerinţeeducaţionalespeciale,integraţiînînvăţământuldemasă, au 
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţielevi. 

(2) Copiii/tineriicucerinţeeducaţionalespecialesaualtetipuridecerinţeeducaţionale,stabilite prin 
ordin al ministrului, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special 
integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul dedeficienţă. 

(3) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în 
urmadiagnosticăriiabuzivepediversecriterii(rasă,naţionalitate,etnie,limbă,religie,apartenenţăla o 
categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilorlegale. 

(4) Înfuncţiedetipulşigraduldedeficienţă,eleviicucerinţeeducaţionalespecialepotdobândi 
calificări profesionalecorespunzătoare. 

(5) Copiii/tineriicucerinţeeducaţionalespecialeşcolarizaţiînunităţiledeînvăţământspecialsau 
demasăbeneficiazădeasistenţăsocialăconstândînasigurareaalocaţieizilnicedehrană,arechizitelor 
şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii 
aflaţiînsistemuldeprotecţieacopilului,şcolarizaţiînunităţiledeînvăţământspecialsaudemasă.De 
aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în alt judeţ 
decât cel de domiciliu, care pot primi şi cazare gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru 
copiii cu cerinţe educaţionalespeciale. 

Art. 166– (1) Pentru beneficiarii primari ai educaţiei cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli 
cronicesaunedeplasabilidinmotivemedicale,sepoateorganizaînvăţământladomiciliu. 

(2) Şcolarizarea la domiciliu se face în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru 
elaborate de către minister. 

Art. 167– (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare. 

(2)Activităţileextraşcolaresuntrealizateîncadrul Liceului Tehnologic“Cserey-Goga” 
Crasna,încluburi,înpalate 
alecopiilor,întabereşcolare,înbazesportive,turisticeşideagrementsauînalteunităţiacreditateîn acest 
sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare aleacestora. 

Art. 168– (1) Elevilor din Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasnale este garantată, conform 
legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, 
care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de 
învăţământ. 

(2) Exercitareadreptuluilareuniunenupoatefisupusădecâtacelorlimităricaresuntprevăzute de 
lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii 



 

 

publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţilealtora. 

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în 
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de 
administraţie.Înacestcaz,aprobareapentrudesfăşurareaacestoracţiunivaficondiţionatădeacordarea de 
garanţii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai 
acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi abunurilor. 

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de 
învăţământcontravine principiilor legale, care guvernează învăţământulpreuniversitar,directorul 
poate propune consiliului de administraţie suspendareadesfăşurăriiacestoractivităţi şi, în baza 
hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestoractivităţi. 

Art. 169– (1) În Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasnalibertatea elevilor de a redacta şi 
difuza reviste/publicaţii şcolare proprii este garantată, conformlegii. 

(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 
ordineapublică,sănătateaşimoralitatea,drepturileşilibertăţilecetăţeneştisauprevederileprezentului 
Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, directorul propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi difuzării 
acestora şi în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzicedefinitiv. 

Secţiunea2 
Obligaţiile beneficiarilor primari aieducaţiei 

Art.170–(1)BeneficiariiprimariaieducaţieidinLiceul Tehnologic“Cserey-Goga” 
Crasnaauobligaţiadeafrecventacursurile,deasepregătilafiecaredisciplină de studiu, de a dobândi 
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programeleşcolare. 

(2)Eleviidinînvăţământulobligatoriu,înscrişilacursuricufrecvenţăredusăsuntobligaţisăse prezinte 
la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea deînvăţământ. 

Art. 171– (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o 
ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afaraei. La băieţi se interzice purtarea 
pantalonilor scurţi, maieurilor de vară, purtarea de barbă , a tatuajelor şi  a pirsingurilor în locuri 
vizibile, a, cerceilor, a căciulilor, şepcilor în timpul orelor;  la fete se interzice purtarea bluzelor 
transparente, tricourilor şi fustelor foarte scurte, pantalonilor scurţi (aceştia se vor purta doar la orele 
de Educaţie fizică),purtarea de pirsinguri, a tatuajelor în locuri vizibile,  machiajul strident.  

(2) Elevii Liceului Tehnologic“Cserey-Goga” Crasna în timpul programului vor purta uniformă 
specifică. Ţinuta specifică a Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna este: 

a) eleve: 
- sacou/ vestă cu sigla şcolii; 

- sarafan cu lungimea decentă (maxim 10 cm deasupra genunchiului); 

- fustă stil clasic, culoarea bleumarin, cu lungimea decentă (maxim 10 cm deasupra 
genunchiului) neprovocatoare; 

- pantaloni lungi, de culoare neagră / bleumarin (cu talie normală, croială clasică şi fără 
accesorii: ţinte, lanţuri, paiete, franjuri, tăieturi, ş.a.)  

- cămaşă, bluză, tricou de culoare albă, gri, bleumarin sau neagră sau în carouri având 
culorile specificate. 

b) elevi: 

- sacou / vestă cu sigla şcolii; 

- pantaloni lungi, de culoare neagră / bleumarin (cu talie normală, croială clasică şi fără 
accesorii: ţinte, lanţuri, paiete, franjuri, tăieturi, ş.a.) 

- cămaşă, tricou, bluză de culoare albă, gri, bleumarin sau neagră sau în carouri având 
culorile specificate. 

- pulover,cu sigla şcolii.  

(3) În zilele când au ore de educaţie fizică  elevii din cadrul învăţământului primar vor veni la 
şcoală în trening. 

(4) În sezonul călduros, la cererea dirigintelui şi cu acordul direcţiunii, elevii/ elevele din cadrul 
învăţământului liceal sau profesional pot renunţa la sacou, înlocuindu-l cu vestă, sau cu un tricou de 
culoare bleumarin  ce are însemnele (sigla) şcolii  (făra alte inscripţii). 

 (5). La orele de instruire practică (atelier/ laborator) se vor purta salopetă sau halat şi 
echipament de protecţie . 



 

 

(6). Toţi elevii Liceului Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna au obligaţia de a avea  în cadrul 
orelor de educaţie fizică imbrăcăminte adecvată (trening/ pantaloni scurţi, tricou). În sala de sport, 
este permis accesul  doar cu încălţămintea (adidaşi/ tenişi) curată. 

 (7)La toate activităţile extraşcolare desfăşurate de şcoală, elevii au obligaţia să aibă o ţinută 
vestimentară decentă şi îngrijită, conform cerinţelor organizatorilor.Prin comportamentul şi 
atitudinea lor, elevii trebuie să respecte regulile de bună-cuviinţă. 

(8) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi sărespecte: 

a) prezentul Regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor deînvăţământ 
preuniversitar; 

b) regulile de circulaţie pe drumurile publice; 

c) normele de securitate şi sănătate înmuncă; 

d) normele de prevenire şi de stingere aincendiilor; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

Art. 172– Este interzis elevilor: 

a) sădistrugădocumenteleşcolare,precumcataloage,carnetedeelev,foimatricole,documente din 
portofoliul educaţionaletc.; 

b) sădeteriorezebunuriledinpatrimoniulunităţiideînvăţământ(materialedidacticeşimijloace 
deînvăţământ,cărţidelabibliotecaşcolii,mobilierşcolar,mobiliersanitar,spaţiideînvăţământetc.
); 

c) săaducăşisădifuzezeînunitateadeînvăţământmaterialecare,princonţinutullor,atentează 
laindependenţa,suveranitateaşiintegritateanaţionalăaţării,carecultivăviolenţaşiintoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 
învăţământ sau care afectează participarea la programulşcolar; 

e) să blocheze căile de acces în spaţiile deînvăţământ; 

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 
acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări, cafea, băuturi energizanteşi 
să participe la jocuri de noroc; 

g) săintroducăşi/sausăfacăuzînperimetrulunităţiideînvăţământdeoricetipuridearmesau de 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; 

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen saupornografic; 

i) săutilizezetelefoanelemobileşi aparatele audio(walkman etc.) 
întimpulorelordecurs,alexamenelorşialconcursurilor.Dacă elevul foloseşte telefonul mobil şi 
aparate audio   în timpul orelor de curs, acestea vor fi predate (la sfârşitul orei şi la solicitatea 
cadrului didactic  la ora căruia a fost folosit aparatul) la secretariatul liceului unde se vor 
păstra până cândvor fi ridicate, pe bază desemnătură,de către părintele elevului respectiv. 
Părintele are obligaţia de a purta în acest sens o discuţie cu învăţătorul/ dirigintele clasei în 
vederea evitării, în viitor, a  unor astfel de situaţii. Prin excepţie de la această prevedere, este 
permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului 
didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea 
procesuluiinstructiv-educativ; 

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă 
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 
contribui la optimizarea procesuluiinstructiv-educativ; 

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unităţii de învăţământ; 

l) săaibăcomportamentejignitoare,deintimidare,discriminareşiatitudiniostentativeşiprovocatoa
re; 

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 
faţădepersonalulunităţiideînvăţământsausălezezeînoricemodimagineapublicăaacestora; 

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afaraei; 



 

 

o) săpărăseascăincintaunităţiideînvăţământîntimpulpauzelorsaudupăîncepereacursurilor, fără 
avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru 
învăţământul primar/profesoruluidiriginte; 

p) săaibăoatitudinecareconstituieoameninţarelaadresasiguranţeicelorlalţielevişi/sauapersonalului 
unităţii deînvăţământ; 

q) peduratapauzelorleesteinterziselevilorsărămânănesupravegheaţiîncabinete/ laboratoare; 
r) consumulde alimente,degumăde mestecat şide seminţe pe durata orelor de curs; 
s) staţionareaîncasascărilorsauîntre clădirile/ imobilele dinvecinătateaşcolii; 
t) introducăpersoane străineînşcoală şi încurtea şcolii. 

Art. 173– (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 
didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru 
informare în legătură cu situaţia lorşcolară. 

Art.174–EleviiLiceului Tehnologic“Cserey-Goga” Crasnaau obligaţia de a utiliza cu grijă 
manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anuluişcolar. 

Art. 175 – În scopul desfăşurării în condiţii optime a orelor de curs, a evitării oricăror 
evenimente nedorite la nivelul claselor, elevii vor respecta următoarele reguli de comportament în 
clasă: 

a) se vor ridica ȋn picioare şi vor saluta profesorul la începutul şi la sfârşitul orei; 

b) îşi vor ocupa locul în bancă imediat după ce sună în clasă, îşi vor pregăti caietele, cărţile, 
rechizitele pentru oră care urmează; 

c) vor respecta cu stricteţe cerinţele formulate de diriginţi, profesori, învăţători privind lecţia  
care urmează (autodictare, linierea tablei, scierea pe tablă a unor reguli, probleme etc., 
afişarea materialelor didactice); 

d) vor trece obligatoriu la program de meditaţie în cazul în care profesorul întârzie sau nu se 
prezintă la oră (se interzice în asemenea situaţii părăsirea clasei, a şcolii sau ieşirea pe 
coridoare); 

e) vor respecta cerinţele elevilor de serviciu pe clasă privind asigurarea condiţiilor igienico-
sanitare, a normelor privind protecţia individuală şi colectivă; 

f) se interzice deteriorarea bunurilor şcolii date în folosinţă clasei; 

g) aerisirea clasei se va face numai de elevul de serviciu nominalizat de diriginte; 

h) se interzice depozitarea echipamentelor sportive în dulapurile/rafturile din sala de clasă; 

i) se interzice practicarea unor jocuri sportive în sala de clasă; 

j) elevii claselor I-IV vor servi mâncarea din pachet, laptele şi cornul, în clasă sub 
supraveghereaînvăţătoarei. 

        Art. 176  – În scopul formării şi educării unor deprinderi de comportament civilizat, a evitării 
accidentelor elevii vor respecta următoarele reguli de comportament pe coridoare: 

a) staţionarea în faţa cancelariei este strict interzisă; 
b) se interzice staţionarea, jocul cu mingea sau orice alte activitate sportivă pe coridoare (sărituri, 

alergat,etc); 
c) elevii sunt obligaţi să circule pe coridoare civilizat, fără să strige, să fluiere sau să formeze 

grupuri compacte care împiedică circulaţia; 
d) intrarea sau ieşirea din clase şi şcoală se va face numai prin locurile admise, fără a se produce 

aglomerări; 
e) se interzice manevrarea perdelelor, a ferestrelor şi a caloriferelor de pe coridoare; 
f) elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia, să folosească civilizat grupurile sanitare, să protejeze 

plantele amplasate în afara claselor. 
g) elevii vor permite cadrelor didactice, părinţilor, personalului şcolii, vizitatorilor să se deplaseze 

cu prioritate şi vor avea un comportament politicos, vor saluta persoanele întâlnite; 
h) elevii vor închide uşile frumos, fără să le trântească sau să le închidă cu piciorul. 

Art. 177 X– Reguli de comportare în curte: 
a) se vor organiza numai acele jocuri, care asigură relaxarea fizică şi psihică a elevilor; 
b) în pauza mare se iese în curte, dacă nu hotăreşte altfel profesorul de serviciu; 
c) în timpul pauzelor elevii nu vor folosi bicicletele sau scuterele  în incinta şcolii; 
d) se interzice utilizarea şi distrugerea bunurilor care aparţin şcolii sau altor elevi. 

Art. 178– (1) Elevii Liceului Tehnologic“Cserey-Goga” 
Crasna,careutilizeazămicrobuzeleşcolare,suntobligaţisăocupelocurilestabiliteîntimpul 
deplasării,săaibăuncomportamentşiunlimbajcivilizatşisănudistrugăbunuriledinmijloacelede 



 

 

transport. 

    (2)Transportul elevilor cu microbuzele şcolare este gratuit pentru toţi elevii din comună, 
indiferent de nivelul de învăţământ,cu condiţia ca în localitatea de domiciliu să nu existe nivelul 
respectiv de învăţământ . 

    (3)Elevii vor fi instruiţi periodic în legătură cu securitatea transportului.Persoana care 
răspunde de instructajul periodic este administratorul unităţii.   

     (4)Elevilor care distrug componente ale mijlocului de transport,li se poate interzice 
deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp. 

     (5) Elevilor care absentează nejustificat în timp unui semestru mai mult de 9 ore, li se 
poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp, în special la 
întoarcerea spre locul de domiciliu, conform hotărârii consiliului profesoral, cu anunţarea în 
prealabil a părinţilor/tutorilor. 

      (6) Graficul privind programul zilnic al microbuzelor se stabileste pe baza orarului şcolii, 
este întocmit anual de către administratorul unităţii şi avizat de către director. Acesta poate suferi 
modificări în funcţie de anumite situaţii particulare care pot să apară pe durata anului şcolar. 
Graficul şi modificările aduse acestuia se comunică în timp util de către şoferi elevilor navetişti. 

        (7) Graficul privind programul microbuzelor este stabilit astfel încât elevii navetişti să 
ajungă dimineaţa la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de  începerea cursurilor, respectându-se 
numărul maxim de persoane/microbuz. Dacă pe o anumită rută se efectuează 2 sau mai multe curse, 
elevii din anii mai mari de studiu (XII, XI, X - în această ordine) vor fi aduşi la şcoală cu prima 
cursă. 

      (8) La sfârsitul programului zilnic al elevilor, conform orarului, îmbarcarea elevilor 
navetişti în microbuze se face din curtea şcolii, având prioritate elevii de la învăţământul primar. 
Plecarea microbuzelor spre localitatea de reşedinţă a elevilor navetişti se face după terminarea pauzei. 

     (9) Dacă nu pot fi îmbarcaţi toţi elevii datorită depăşirii numărului de persoane/ microbuz, 
pe o anumită rută şi la o anumită oră, elevii de liceu vor aştepta următoarea cursă. Aceştia vor avea 
prioritate în a fi duşi spre localitatea de domiciliu dacă situaţia se repetă la următoarea cursă. 

 
Secţiunea3 

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari aieducaţiei 

Art. 179– Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 
disting prin comportament exemplar pot primi următoarelerecompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilorclasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliuluiprofesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 
pentru care elevul esteevidenţiat; 

d) bursedemerit,destudiuşideperformanţăpentrueleviidelacursurilecufrecvenţădinînvăţământul 
preuniversitar destat; 

e) altestimulentematerialeacordatedinveniturilepropriialeunităţiideînvăţământorideagenţi 
economici sau desponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţarăşidin 
străinătate; 

h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

Art.180–
Performanţaelevilorlaolimpiadeleşiconcursurilepediscipline,laolimpiadelesauconcursuriledecreaţiete
hnico-
ştiinţificăşiartisticăşilaolimpiadeleşiconcursurilesportiveserecompenseazăfinanciar,înconformitatecu
reglementărilestabilitedeminister. 

Art. 181– (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin 
acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultateleobţinute. 

(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/ 
institutorului/profesoruluipentruînvăţământulprimar,aprofesoruluidiriginte,aconsiliuluiclaseisau a 
directoruluişcolii. 

(3) Diplomele se potacorda: 



 

 

a) pentrurezultatedeosebitelaînvăţăturăsaupediscipline/moduledestudiu,potrivitconsiliului 
profesoralalunităţii;număruldiplomelorpecareunelevlepoatepriminuestelimitat;elevii care 
primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut 
media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu 
colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fieapreciate. 

(4) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, pot obţine premiidacă: 

a) auobţinutprimeletreimediigeneralepeclasăşiacesteanuauvalorimaimicide9,00;pentru 
următoarele trei medii se pot acordamenţiuni; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module destudiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sauinternaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şicivică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anuluişcolar. 

Art.182–Unitateadeînvăţământpoatestimulaactivităţiledeperformanţăînaltăalecopiilor/elevilor 
lanivellocal,naţionalşiinternaţional,prinalocareaunorpremii,burse,dinparteaconsiliuluireprezentativ al 
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, acomunităţii locale etc. 

Art. 183– (1) Elevii din Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” 
Crasna,caresăvârşescfapteprincareseîncalcădispoziţiilelegaleînvigoare,inclusivregulamentele 
şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitateaacestora. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica sunturmătoarele: 

a)  observaţia; 

b)  avertismentul; 

c)  mustrareascrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/banilor de liceu/burseiprofesionale; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5zile; 

f) mutareadisciplinarălaoclasăparalelă,dinunitateadeînvăţământsaulaoaltăunitate de 
învăţământ; 

g) preavizul de exmatriculare; 

h) exmatricularea. 

(3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt 
comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevuluimajor. 

            Art. 184 –Abateri şi sancţiuni aplicate elevilor: 
 

ABATERI PRIMA ABATERE ABATERI REPETATE 

Întârzierea nejustificată la ora 
de curs 

Observaţie individuală Absenţă nemotivată în catalog 

Absenţe nemotivate Discuţie   cu   elevul   şi   
părinţiiacestuia 

- Scăderea notei la purtare cu 1 
punctpentru fiecare 10 absenţe  
nemotivate; 

- Preaviz de exmatriculare pentru 
20 de absenţe nemotivate şi 
media opt la purtare - pentru 
elevii din învăţământul 
neobligatoriu; 

- mustrare în faţa Consiliului 
profesoral al clasei pentru 20 de 
absenţe nemotivate şi media opt 
la purtare - pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu; 

- mustrare scrisă – pentru 30 de 
absenţenemotivate şi media şapte 
la purtare. 



 

 

Aducerea în şcoală a 
animalelor de companie 

Discuţie cu elevul şi părinţii 
acestuia 

Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Folosirea  telefoanelor  mobile  
şi  a  aparateloraudio în timpul 
orelor de curs 

Observaţie individuală - Păstrarea aparatului, pe bază de 
process verbal şi restituirea 
părintelui, pe bază de semnătură 

- Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Consumul de alimente, al 
gumei de mestecat şial 
seminţelor pe durata orelor de 
curs 

Ecologizarea sălii decurs Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Introducerea persoanelor străine 
în şcoalăşi în curtea şcolii 

Discuţie cu elevul şipărinţii 
acestuia 

În funcţie de motiv şi de 
consecinţe seaplică eliminarea de 
la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile 
şi prestarea de activităţi în folosul 
şcolii, stabilite de către consiliul 
clasei şi scăderea notei la purtare 
cu 2-3puncte 

Portul obiectelor de podoabă în 
cazul băieţilor(cercei în 
ureche, sprânceana, buză, 
limbă etc.), şi a excesului 
obiectelor de podoabă în cazul 
fetelor 

Discuţie cu elevul şi 
părinţiiacestuia 

- consiliere psihopedagogică 

- scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Ţinută vestimentară nepotrivită 
(indecentă,provocatoare) 

Observaţie individuală - consiliere psihopedagogică 

- Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Lipsa carnetului de elev  

 

Observaţie individuală - Mustrare scrisă 

- Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Părăsirea nejustificată a 
perimetrului şcolii 

Observaţie individuală Scăderea notei la purtare cu 1 
punct 

Deţinerea sau difuzarea de 
materiale cu caracterobscen sau 
pornografic 

Discuţie cu elevul/a şi părinţii 
acestuia 

- Mustrare scrisă 

- Scăderea notei la purtare cu 3 - 4 
puncte 

Deţinerea sau difuzarea de 
materiale ceatentează la 
independenţa, suveranitatea şi 
integritatea naţională sau care 
cultivă intoleranţa sau violenţă 

- Mustrare 

- Scăderea notei la purtare cu 2 
puncte 

- Eliminarea de lacursuri peo 
perioadă de 3 zile şi prestarea de 
activităţi în folosul şcolii, stabilite 
de către consiliul clasei 

- Scăderea notei la purtare cu 3-4 
puncte 

Fumat/consum de cafea/ 
energizante 

Discuţie cu elevul/a şi părinţii 
acestuia 

- Eliminarea de la cursuri pe o 

perioadă de 3 zile şi prestarea de 
activităţiîn folosul şcolii, stabilite 
de director la propunerea 
consiliului clasei 

- Scăderea notei la purtare cu până 
la3  puncte 

Consumul de alcool - Discuţie cu elevulşi   
părinţiiacestuia în consiliul 
clasei 

- Eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă   de   5zile  şi prestarea 
de  activităţi  în  
folosulşcolii,stabilite de   

- Scăderea notei la purtare sub nota 
5 pentru învăţământul obligatoriu 



 

 

director la propunerea consiliul 
clasei 

- Scăderea notei la purtare cu 3 
puncte 

 
Art.185–(1)Observaţiaconstăînatenţionareaelevuluicuprivirelaîncălcarearegulamentelor 

învigoareorianormelordecomportamentacceptateşiconsiliereaacestuiaastfelîncâtsădovedească, 
ulterior,uncomportamentcorespunzător.Elevuluiisevaatragetotodatăatenţiacă,însituaţiaîncare nu îşi 
schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune maiseveră. 

(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte. 

Art.186–(1)Avertismentulînfaţaclaseişi/sauînfaţaconsiliuluiclasei/consiliuluiprofesoral constă 
în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă că a înţeles 
fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o 
sancţiune maiseveră. 

(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/ 
profesorul diriginte. 

Art. 187– (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/ 
institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au 
determinat aplicareasancţiunii. 

(2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliuluiclasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un 
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru 
învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fostaplicată. 

(4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesoruldiriginte,estesemnatădeacestaşidecătredirector,esteînregistratăînregistrulde intrări-
ieşirialunităţiideînvăţământ;documentulvafiînmânatpărinţilor,tutorilorsaususţinătorilor legali, 
personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare deprimire. 

(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 
înregistrată în registrul de intrări-ieşiri alunităţii. 

(6) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,respectivdiminuareacalificativului,în 
învăţământulprimar. 

Art.188–(1)Retragereatemporarăsaudefinitivăaburseiseaplicădecătredirector,lapropunerea 
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliuluiprofesoral. 

(2)Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,respectivdiminuareacalificativului,în 
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii deînvăţământ. 

Art.189–(1)Eliminareadelacursuripeoperioadăde3–5zileconstăînînlocuireaactivităţii obişnuite 
a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în 
cadrul unităţii de învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o 
desfăşoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în 
conformitatecuprevederileprezentuluiRegulamentşialeRegulamentuluideorganizareşifuncţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi 
în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în 
pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevuluisancţionat. 

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi 
se consemnează în catalogulclasei. 

(3) Sancţiuneaseconsemneazăîncatalogulclasei,precizându-senumărulşidatadocumentului, 
precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitulsemestrului. 

(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământulprimar. 

(5) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,aprobatădeconsiliulprofesoralalunităţii de 
învăţământ. 

Art.190–(1)Mutareadisciplinarălaoclasăparalelă, saulao 
altăunitatedeînvăţământ,sepropunedecătreconsiliulclasei,seaprobădecătreconsiliulprofesoral şi se 



 

 

aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a comunicării privind sancţiunea, de către 
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director părintelui, 
tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrulmatricol. 

(3) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,aprobatădeconsiliulprofesoralalunităţii de 
învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolarrespectiv. 

(4) Sancţiunea nu se aplică în învăţământulprimar. 

Art. 191– (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru 
elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor 
de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director 
şi se înmânează sub semnătură părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau 
elevului, dacă acesta a împlinit 18ani. 

(2) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământulobligatoriu. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de anşcolar. 

(4) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,aprobatădeconsiliulprofesoralalunităţii de 
învăţământ. 

Art. 192– (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului până la sfârşitul anului şcolar din 
unitatea de învăţământ. 

(2) Exmatricularea poatefi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 
acelaşi an destudiu; 

b) exmatricularecudreptdereînscriere,înanulurmător,înaltăunitatedeînvăţământînacelaşi an 
destudiu; 

c) exmatricularedintoateunităţiledeînvăţământ,fărădreptdereînscriere,pentruoperioadăde timp. 

(3) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământulobligatoriu. 

Art. 193– (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de 
învăţământşiînacelaşiandestudiuseaplicăelevilordinciclulsuperioralliceuluiabaterigrave,prevăzutede
prezentulRegulamentsaudeRegulamentuldeorganizare şifuncţionareaunităţilordeînvăţământ 
preuniversitar sauapreciatecaataredecătreconsiliulprofesoralalunităţiide învăţământ. 

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 
orelordestudiusaucelpuţin30%dintotalulorelorlaosingurădisciplinădestudiu/modul,cumulate pe un 
anşcolar. 

(3) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 
constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost 
aplicată sancţiunea preavizului deexmatriculare. 

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrulmatricol. 

(5) Sancţiuneasecomunică,decătredirectorulunităţiideînvăţământ,înscrisşisubsemnătură, 
părintelui,tutoreluisaususţinătoruluilegalalelevuluiminorsauchiarelevului,dacăacestaaîmplinit 18 ani. 

(6) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,aprobatădeconsiliulprofesoralalunităţii de 
învăţământ. 

Art.194–(1)Exmatriculareacudreptdereînscriereînaltăunitatedeînvăţământînacelaşian 
destudiuseaplicăelevilordinciclulsuperioralliceuluipentruabateri deosebit de grave, apreciate ca atare 
de către consiliulprofesoral. 

(2) Aplicareasancţiuniiseaprobădecătreconsiliulprofesoral,lapropunereaconsiliuluiclasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrulmatricol. 

(4) Sancţiuneasecomunicădecătredirector,înscrisşisubsemnătură,părintelui,tutoreluisau 
susţinătorului legal al elevului minor sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18ani. 

(5) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare,aprobatădeconsiliulprofesoralalunităţii de 
învăţământ. 

Art.195–(1)Exmatriculareadintoateunităţiledeînvăţământ,fărădreptdereînscrierepentru 
operioadăde3–5ani,seaplicăelevilordinciclulsuperioralliceuluişipentru abateri deosebit de grave, 



 

 

apreciate ca atare de către consiliulprofesoral. 
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului, prin care se stabileşte şi 

duratapentrucareseaplicăaceastăsancţiune.Înacestsens,directorulunităţiideînvăţământtransmite 
ministeruluipropunereamotivatăaconsiliuluiprofesoralprivindaplicareaacestei sancţiuni, împreună cu 
actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus 
spresancţionare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei şi în registrulmatricol. 

(4) Sancţiunea se comunică, de către minister, în scris 
şisubsemnătură,părintelui,tutoreluisaususţinătoruluilegalalelevuluiminorsauelevului,dacăacestaaîmplin
it18ani. 

Art. 196– (1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre 
sancţiunile menţionate la articolele 150 – 152 se poate anula dacă elevul sancţionat dovedeşte un 
comportament ireproşabil până la încheierea semestrului/anuluişcolar. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare se 
aprobă de autoritatea care a aplicatsancţiunea. 

Art. 197– (1) Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare zece absenţe nejustificate pe 
semestrudintotalulorelordestudiusaula10%absenţenejustificatedinnumăruldeorepesemestru la o 
disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte unpunct. 

Art.198–(1)Eleviicaresefacvinovaţidesustragerea/deteriorarea/distrugereabunurilorunităţii de 
învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul 
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta  minorului, toate 
cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să 
suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilordeteriorate/sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregiiclase/claselor. 

(3) Încazuldeteriorării/distrugeriimanualelorşcolareprimitegratuit,eleviivinovaţiînlocuiesc 
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de 
manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelorrespective. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 147 din prezentulRegulament. 

Art.199–(1)Contestareasancţiunilorprevăzutelaart.147,cuexcepţiaexmatriculăriidintoate 
unităţiledeînvăţământ,seadresează,decătrepărinte,tutoresaususţinătorlegal/elevulmajor,înscris, 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de cinci zile calendaristice de la 
comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, 
laminister,întermendecincizilecalendaristicedelacomunicareasancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de 
soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
competentă. 

(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Capitolul 3  
Consiliul elevilor 
 

Art. 200– (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la 
începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea 
reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei 
elevilor. 

(2) În Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasnase constituie consiliul elevilor, format din 
reprezentanţii elevilor de la fiecareclasă. 

Art.201–(1)Consiliulelevilorestestructurăconsultativăşiparteneralunităţiideînvăţământ şi 
reprezintă interesele elevilor la nivelul unităţii deînvăţământ. 

(2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează 
în moddirect. 



 

 

(3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi 
nevoile unităţii de învăţământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul naţional 
alelevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili 
legătura între corpul profesoral şi consiliulelevilor. 

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la 
dispoziţiealogisticiinecesaredesfăşurăriiactivităţiiacestuiaşiaunuispaţiupentruîntrunireaBiroului 
executiv şi Adunării generale a respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică şi altele 
asemenea se asigură din finanţareasuplimentară. 

Art. 202– Consiliul elevilor are următoareleatribuţii: 

a) reprezintăintereseleelevilorşitransmiteconsiliuluideadministraţie,directorului/directorului 
adjunctşiconsiliuluiprofesoralpunctuldevederealelevilorreferitorlaproblemeledeinteres 
pentru aceştia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarealor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 
unităţii de învăţământ despre acestea şi propunândsoluţii; 

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadredidactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaboreazăproiecte; 

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri,excursii; 

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme 
de mediu şi alteleasemenea; 

h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea deînvăţământ; 

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţiextraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” Crasna; 

k) seimplicăînasigurarearespectării  prezentului Regulament; 

l) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 
cazul în care aceştia nu îşi îndeplinescatribuţiile. 

Art.203–(1)ForuldecizionalalconsiliuluielevilordinunitateadeînvăţământesteAdunarea 
generală. 

(2) Adunarea generală a consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din 
reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pelună. 

(3) Consiliul elevilor din Liceul Tehnologic  “Cserey-Goga” Crasna are următoareastructură: 

a) preşedinte; 

b) vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi dinşcoală; 

c) secretar; 

d) membri: reprezentanţiiclaselor. 

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroulexecutiv. 

Art.204–(1)Consiliulelevilorîşialege,prinvot,preşedintele,elevdinînvăţământulliceal. 

(2) Consiliuluielevilordesemnează, după alegerea prin vot secret conform reglementărlor în 
vigoare, reprezentantul în şedinţeleconsiliuluide administraţie al unităţii de învăţământ. Preşedintele 
consiliului elevilor, elev din învăţământul liceal, activează în Comisia de evaluare şi asigurare 
acalităţii. 

(3) Preşedintele consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoareleatribuţii: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliuluielevilor; 

b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul judeţean al elevilor; 

c) conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea deînvăţământ; 

d) este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea deînvăţământ; 

e) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii 
şi a libertăţii deexprimare; 

f) are obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 
problemele discutate în cadrul şedinţelor consiliuluielevilor; 



 

 

g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului executiv şi al Adunării generale, dacă 
acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare aconsiliului. 

(4) Mandatul preşedintelui consiliului elevilor este de maximum doiani. 

Art. 205– (1) Vicepreşedintele consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele 
atribuţii: 

a) monitorizează activitateadepartamentelor; 

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată aacestuia; 

c) elaborează programul de activităţi alconsiliului. 

(2) Mandatul vicepreşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de maximum doiani. 

(3) În Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna înconsiliulelevilorestecooptat,înfuncţia de 
vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba maghiară, respectival claselor cu 
predare în limba română, dupăcaz, în funcţie de limba de predare al clasei din care provine 
presedintele, în vederea promovării multiculturalităţii.  

Art.206–(1)Secretarulconsiliuluielevilordinunitateadeînvăţământareurmătoareleatribuţii: 

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor consiliului elevilor din unitatea deînvăţământ; 

b) notează toate propunerile avansate de consiliulelevilor. 

(2) Mandatul secretarului consiliului elevilor este de maximum doiani. 

Art.207–Întrunirileconsiliuluielevilordinunitateadeînvăţământsevordesfăşuradecâteori este 
cazul, fiind prezidate de preşedinte/unvicepreşedinte. 

Art. 208– Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele 
prevăzute în propriulregulament. 

Art.209–(1)Fiecaremembrualconsiliuluielevilordinunitateadeînvăţământpoatefaceparte din cel 
mult douădepartamente. 

(2) Fiecare departament are unresponsabil. 

(3) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2ani. 

(4) Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori estenecesar. 

(5) Membrii unui departament vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul şedinţei de către 
responsabilul departamentului. 

Art. 210– (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul elevilor şi să 
asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilorluate. 

(2) Prezenţa membrilor la activităţile consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este 
obligatorie. Membrii consiliului elevilor din unitatea de învăţământ care înregistrează trei absenţe 
nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din acestefuncţii. 

(3) Membrii consiliului elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta consiliului 
de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesuluiinstructiv-educativ 
cu care se confruntă colectivele deelevi. 

(4) Tematicadiscuţiilorvaaveacaobiectiveficientizareaderulăriiprocesuluiinstructiv-educativ, 
îmbunătăţireacondiţiilordestudiualeelevilorşiorganizareaunoractivităţicucaracterextraşcolarde larg 
interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii deînvăţământ. 

(5) Consiliuldeadministraţiealunităţiideînvăţământvaavizaproiectelepropusedepreşedintele 
consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale învigoare. 

(6) Elevii care au obţinut în anul şcolar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleşi ca 
reprezentanţi în consiliulelevilor. 

(7) FiecaremembrualconsiliuluieleviloraredreptuldeavotaprinDasauNusaudeaseabţine de la 
vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea consiliuluielevilor. 

Capitolul 4 
                                                       Activitatea educativă extraşcolară 

 

Art.211–Activitatea educativă extraşcolară din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey-Goga”  
Crasna este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii 
organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi 
performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 212– (1) Activitatea educativă extraşcolară din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey-Goga”  



 

 

Crasna se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey-Goga”  Crasna 
se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale 
copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, 
sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 213– (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Liceul Tehnologic „Cserey-
Goga”  Crasna pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de 
educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 
deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de 
preşcolari/elevi, de către educatoare/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul 
preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul 
pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în Consiliul profesoral al Liceului 
Tehnologic „Cserey-Goga”  Crasna, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, 
în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu 
resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi 
a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se 
respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului. 

(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. 

Art. 214– Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-
Goga” Crasna se centrează pe: 

a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; 

b) gradul de responsabilizare şi integrare socială; 

c) adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente; 

d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Art. 215– (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” Crasna este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în 
consiliul de administraţie. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna  este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în 
respectiva unitate. 

Art.216–Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Liceului Tehnologic 
“Cserey-Goga” Crasna este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 
Capitolul 5 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

Secţiunea 1 
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei  şcolare 

Art. 217– Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. 

Art. 218– (1) Conform legii, în Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, evaluările se  
realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-
back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. Fiecare cadru didactic de la Liceul 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna urmăreşte asigurarea progresului elevilor în învăţare şi stabileşte 
procedeele ce trebuie întrebuinţate în vederea atingerii acestuia. 



 

 

Art. 219– (1) La Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna  evaluarea rezultatelor la 

învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii. Responsabilii comisiilor metodice din şcoală 
verifică periodic în cataloage, numărul de note/calificative acordate elevilor la fiecare disciplină de 
studiu şi înaintează raportul constatativ directorului adjunct, conform hotarârii Consiliului de 
administraţie.  

(2) Fiecare cadru didactic va introduce semestrial în planificările calendaristice şi lecţii  
destinate consolidării şi evaluării competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei, care 
vor avea drept scop:  

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 

b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 

c) stimularea preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 
cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor; 

d) stimularea pregătirii preşcolarilor/elevilor capabili de înaltă performanţă. 

(3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a 
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale 
copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport în 
format electronic, în luna mai, de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă, în baza unei 
metodologii aprobate prin ordin al ministrului. 

Art.220–(1) Instrumentele de evaluare agreate de  Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna se 
stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai 
educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) chestionări orale; 

b) lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate şi proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii; 

g) probe practice; 

h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate 
de către minister/inspectoratul şcolar. 

(2) În învăţământul primar, la clasele I – IV şi în cel secundar, elevii vor avea la fiecare 
disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe 
semestru. 

Art. 221– Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise 
(teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte 
a curriculumului naţional. 

Art. 222– (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelul preşcolar şi clasa pregătitoare; 

b) calificative – în clasele I – IV; 
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar. 

(2)  Rezultatele  evaluării  se  consemnează  în  catalog,  cu  cerneală  albastră,  sub forma: 
„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelul preşcolar, care sunt trecute în 
caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare. 

Art. 223– (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, 
tutorii sau susţinătorii legali. 

(2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi 
în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

(3) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se pot 
comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic. 

(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul 
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs 
pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 



 

 

(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să 
fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura 
modulului – pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o notă la un 
număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două. 

(6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de 
numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de 
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca elevul să fie prezent la ore. 

(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de 
desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului. Profesorii de specialitate vor stabili data 
administrării lucrărilor scrise semestriale ţinând cont de faptul că între tezele de la nivelul unei clase 
trebuie să existe cel puţin 3 zile calendaristice şi vor completa  graficul susţinerii tezelor, pus la 
dispoziţie de către directorul adjunct. 

(8) Notele de la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 
destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea 
de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 224– (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au 
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului Regulament. 

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt 
evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de 
Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. 

(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei 
şcolare a fiecărui elev. 

Art. 225– (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de 
note prevăzut de prezentul Regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La 
o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia 
notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la 
evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel 
obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se 
face în favoarea elevului. 

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii 
semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit 
medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în 
care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală. 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în 
catalog cu cerneală roşie. 

(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe 
parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de 
sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului. 

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale 
de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, 
se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind 
similară cu media generală a unei discipline. 

Art.226–(1) La clasele I – IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină 
de studiu. 

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte 
astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, 
în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 
sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 



 

 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de 
unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul performanţei elevului; 

b) raportul efort-performanţă realizată; 

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de 
cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Art.227–(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se 
consemnează în catalog de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 
de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 
învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar. 

(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior mediile semestriale şi anuale pe 
disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. 
Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

Art.228–(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi 
sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în 
semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, 
la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ...” sau „scutit medical în anul şcolar ...”, 
specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va 
fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna. 

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la 
orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. 
Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi 
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 
supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor de educaţie 
fizică şi sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate. 

Art. 229– (1) Elevilor care nu frecventează orele de religie li se încheie situaţia şcolară anuală 
fără disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 
condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(3) Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), la cererea scrisă a părinţilor adresată 
dirigintelui/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, vor pleca acasă/vor 
veni numai la a doua oră şi la următoarele, în situaţia în care ora de religie este ultima/prima oră de 
curs. Dacă ora de religie se desfăşoară în alt interval orar, pe baza unei cereri scrise a părintelui 
adresată dirigintelui/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar,  elevii pot 
opta fie pentru a participa ca audienţi la ora de religie fără a fi notaţi, fie pentru a citi şi/sau a-şi scrie 
temele în Centrul de Documentare şi Informare, supravegheaţi fiind de personalul didactic auxiliar 
desemnat sau în sălile profesorale din corpurile D şi C, supravegheaţi de 
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, spaţii puse la dispoziţie în incinta Liceului 
Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. În ambele situaţii însă, elevii au obligaţia de a efectua aceste 
activităţi educaţionale alternative fără a-i deranja pe ceilalţi. În cazul în care elevul părăseşte spaţiul 
educaţional pus la dispoziţie sau nu participă la oră ca audient, părintele trebuie să fie informat asupra 
faptului că întreaga responsabilitate privind siguranţa elevului îi revine. 

Art. 230 – Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 
disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media 
anuală 6,00/calificativul „Suficient”. 

Art. 231 – Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 
situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-
un semestru la disciplinele/modulele respective. 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice 



 

 

şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau 
nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, 
consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus. 

Art. 232 – (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 
patru săptămâni de la revenirea la şcoală.        

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/ 
notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 

(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi 
amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) 
sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două 
discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, 
se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 

Art. 233 – (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient”/medii anuale 
sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul 
de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 

a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, 
indiferent de numărul modulelor nepromovate; 

b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului 
şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 
şcolare, la cel mult două module. 

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-
o perioadă stabilită de minister. 

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a), se organizează şi o sesiune specială de 
examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul 
sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

Art. 234 – (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două 
discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se 
aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă 
în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 201 alin.(4). 

b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai mică de 
6,00; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială 
prevăzută la art.201alin.(4)sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele 
la care se află în situaţie de corigenţă; 

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 
disciplină/modul; 

e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare 
„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în 
altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ 
pentru o perioadă de trei ani”. 

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei 
pregătitoare, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării 
fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor 
şi atitudinilor faţă de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat 
şi vor intra, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară, 
realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

(3) La sfârşitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, la încheierea clasei întâi, 
au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, 



 

 

socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 
atitudinilor faţă de învăţare vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra într-un program 
de remediere/recuperare şcolară, pe parcursul anului şcolar următor, realizat de 
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

Art. 235– (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o 
repetă, la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi 
la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 

În cazul claselor paralele, elevii repetenţi se repartizează ţinând cont de următoarele criterii, în 
ordinea în care sunt scrise: 

-aproximativ acelaşi număr de elevi repetenţi în fiecare clasă, dacă sunt mai mult de 2; 
-în clasa cu efectivul mai mic, dacă sunt 1- 2; 
Repartizarea conform criteriilor de mai sus va fi analizată în consiliul profesoral şi în consiliul 

de adminstraţie, astfel încât, în funcţie de comportamentul elevului şi de specificul fiecărei clase, să se 
asigure evoluţia pozitivă a acestuia.  

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an 
de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. 
Anul de studiu se poate repeta o singură  dată. 

Art. 236– (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură 
disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de 
către director, în cazuri justificate, o singură dată. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 
târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice 
decât cele care au făcut examinarea. 

Art. 237– (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată 
materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face 
numai din materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în 
anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

(4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 
comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face 
transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de studiu. 

(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei 
la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le 
studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la 
disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/ 
calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior 
transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. 

(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii. 

(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se 
transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, 
mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin 
medii anuale pentru disciplina respectivă. 

(8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 
elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului 
programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de 
învăţământ primitoare. 

(9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale 
pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară 
încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În 
acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală. 



 

 

(10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 
profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea 
se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

Art.238–(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează 
la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu şi-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, la forma de 
învăţământ cu frecvenţă redusă.  

 (2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi  
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 înscrişi 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. 

Art. 239 – (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot 
dobândi calitatea de elev al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna numai după echivalarea, de 
către minister, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă 
stabilite în cadrul procedurii de echivalare.     

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de 
echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită 
şcolarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile 
privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii 
şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie 
formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită 
la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, din care fac parte directorul/directorul adjunct 
şi un psiholog/consilier şcolar. 

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul 
dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de nivelul constatat în urma unei evaluări orale sumare, 
de perspectivele de evoluţie şcolară. 

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea 
comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru 
care optează părinţii, pe răspunderea acestora, asumată prin semnătură. 

(7) 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 cinci zile de la înscrierea elevului ca audient. 
Dosarul este retransmis, în maximum cinci zile, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul 
de specialitate din minister. 

(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 
de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase 
absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al ministerului privind 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă 
din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată – note, absenţe etc. 

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate 
parţial, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau 
mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită 
inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea 
încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi. 

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare 
formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate 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.Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. 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 care revin în ţară fără documente de studiu. 

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei 
discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. 
Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline/module, 
acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de 
diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate 
rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor sau elevul major 
solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 
reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima 
clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se 
face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului. 

(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 
învăţământul obligatoriu din România. 

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică 
prevederile elaborate de minister, privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar 
din România. 

Art. 240 – (1) Elevilor de la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, care urmează să 
continue studiile în alte ţări pentru o perioadã determinată de timp, li se rezervă locul în această 
unitate, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după 
revenirea în ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar. 

(3) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc 
după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare 
şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în 
străinătate. 

Art.241–(1) Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna valideazã 
situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţă de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 
secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, 
numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu 
note la purtare mai mici de 7,00/calificative la purtare mai mici de „bine”; 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, 
tutorilor sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/pro- 
fesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult zece zile de la încheierea cursu- 
rilor fiecărui semestru/an şcolar. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul 
de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 
elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu 
excepţiasituaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată. 

 
Secţiunea 2 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
 

Art. 242– (1) Examenele organizate de  Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna sunt: 

a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru 
elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi, 
precum şi pentru cei menţionaţilaart.201alin.(2)lit.a),pentrucareseorganizeazăosesiune 
specială; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi, conform  prevederilor 
art. 200 alin.(3); 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;  



 

 

(2) Organizarea, în Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, a examenelor de admitere în 
învăţământul liceal sau profesional, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform 
metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului. 

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 
învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa I, respectiv în clasa 
pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională. 

(4) Orice altă formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum 
şi organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă. 

Art. 243– Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor 
şcolare. 

Art. 244– La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 

Art. 245– (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, 
după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă şi proba 
orală. 

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi 
specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a 
acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ 
împreună cu membrii catedrei de specialitate. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are 
în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe 
disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau 
după caz specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 
elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în 
care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de 
examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite 
din aceeaşi arie curriculară. 

Art. 246– (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul 
primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul transcrierii subiectelor pe 
tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, 
dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de 
examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 
examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 
schimba biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 
acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 
fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă 
cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotun- 
jindu-se în favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 
zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate 
de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 
preşedintele comisiei de examen. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după 
corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul 
său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între 
cei doi examinatori. 

Art. 247– (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă 
obţine cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00. 



 

 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 
examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00. 

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 
amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un  an 
şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau 
la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media 
obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 248– (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive 
temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult şapte zile lucrătoare de la data examenului, sunt 
examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea 
cursurilor noului an şcolar. 

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 
inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 249– (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele 
pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează 
în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi apoi se trec şi în catalogul clasei, 
în termen de maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii 
cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 216 alin. (2), când rezultatele se 
consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de 
examen şi în catalogul clasei de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol de către 
secretarul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna. 

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota 
finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută 
de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori 
şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” 
Crasna toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi 
însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea 
examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la art. 216 alin.(2). 

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în 
arhiva  Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 
amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după 
încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului 
profesoral. 

Art. 250– După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de 
reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate 
consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

Capitolul 6 
Transferul beneficiarilor primari ai  educaţiei 

Art. 251– Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la 
o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o 
specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ la care se face transferul. 

Art. 252– Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 253– (1) În învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul 
profesional, liceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi 
unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de 
preşcolari/elevi la grupă/clasă. 



 

 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 
preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în 
scopul efectuării transferului. 

Art. 254– (1) În învăţământul profesional şi liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă 
filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea 
examenelor de diferenţă. 

(2) Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea 
celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către Consiliul 
de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna şi la propunerea membrilor catedrei. 

Art. 255– Elevii din învăţământul liceal şi din învăţământul profesional 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 la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-
a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de 
începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu respectarea condiţiei de 
medie, menţionate anterior; 

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X – XII 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; 

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, 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 XI-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 XI-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. 

Art. 256– Elevii din învăţământul liceal şi din învăţământul profesional se pot transfera de la o 
formă de învăţământ la alta astfel: 

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel 
puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă 
şi potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ; transferul se face de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa 
terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare 
cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă; 

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 
frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului 
I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. 

Art. 257– (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, 



 

 

în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelul preşcolar 
se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a 
vacanţei de vară; 

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament, în următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 
direcţia de sănătate publică; 

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; 

d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; 

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 
bilingv la celelalte clase; 

f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 

Art.258–Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la 
cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu 
aprobarea directorului Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna . 

Art.259–(1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera 
la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna , în condiţiile prezentului Regulament. 

(2) Elevii de la  Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna se pot transfera în învăţământul 
particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare 
şi funcţionare. 

Art. 260– (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia 
acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre 
învăţământul de masă şi invers. 

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză 
sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul psihopedagog 
şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţionalã, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Art.261– După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să 
solicite situaţia şcolară a elevului în termen de cinci zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care 
se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui 
transferat, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare 
de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate 
de audient. 

 
TitlulVIII 

     Evaluareaunităţii deînvăţământ 
 

Art. 262– Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 
forme fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor deînvăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţiieducaţiei. 

Art. 263– (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o 
activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin 
raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la 
standardele asumate în funcţionareaacestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi 
minister,prininspecţiaşcolarăgeneralăaunităţilordeînvăţământ,înconformitatecuprevederile Regulamentului 
de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectorateleşcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor depredare-învăţare-evaluare; 



 

 

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 
învăţământ. 

(4) Conducereaunităţilordeînvăţământşipersonaluldidacticnupotrefuzainspecţiaşcolară,cu 
excepţiasituaţiilorîncaredincauzeobiective,probatecuactedoveditoare,aceştianu-şipotdesfăşura 
activităţileprofesionalecurente. 

 
Capitolul1 

Evaluarea internă a calităţiieducaţiei 

Art. 264– (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de 
învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultateleînvăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământulpreuniversitar. 

Art.265–(1)Înconformitatecuprevederilelegale,lanivelulLiceul Tehnologic“Cserey-Goga” 
Crasnafuncţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii(CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie 
şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurareacalităţii. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţieifurnizate. 

Art. 266– În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, Liceul Tehnologic“Cserey-
Goga” CrasnaaplicainstrumenteleCadruluiNaţionaldeAsigurareaCalităţiiînînvăţământul profesional 
şitehnic. 

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, 
cu respectarea legislaţiei învigoare. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare 
internă a activităţii din unitatea deînvăţământ. 

 
Capitolul2 

Evaluarea externă a calităţiieducaţiei 

Art. 267– (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a 
unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 
evaluăriiperiodiceaorganizaţiilorfurnizoaredeeducaţie,realizatădeAgenţiaRomânădeAsigurare a 
Calităţii în ÎnvăţământulPreuniversitar. 

(2) Evaluareaexternăacalităţiieducaţieiînunităţiledeînvăţământserealizează,înconformitate 
cuprevederilelegale,decătreAgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulPreuniversitar. 

(3) Unitatea de învăţământ se supune  procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiilelegii. 

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 
prevederilorlegale. 

(5) Încazul în care, Liceul Tehnologic“Cserey-Goga” Crasnava fi 
supusevaluăriiexternerealizatedecătreAgenţiaRomână de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, în buget vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare 
acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de 
cătreAgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulPreuniversitarpentruaceastăactivitate. 

 
 

Titlul IX  
Partenerii educaţionali 

 
Capitolul 1 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
 

Art. 268 – Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în 
limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul. 
Art. 269 – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii 
numai referitor la situaţia propriului copil. 



 

 

Art. 270 – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii 
de învăţământ 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 educatoarea/învăţătorul/institu- torul/profesorul pentru 

învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte. 
(2) Consiliul de administraţie va stabili proceduri de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
pentru alte situaţii decât cele de la alin. (1). 
Art. 271 – (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 
juridică, conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 272 – (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul 
unităţii de învăţământ implicat, cu educatoarea/învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 
preşcolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile 
amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere 
scrisă conducerii unităţii de învăţământ. Cererea scrisă se ȋnregistrează la secretariat sau se transmite pe 
adresa de e-mail a şcolii. Răspunsul scris va fi formulat ȋn termen de maximum 30 de zile. 

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei 
la inspectoratul şcolar. 

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale, 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei 
la minister. 

 
 
 

Capitolul 2 
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 
Art. 273– (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul 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 susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este 
obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3)         Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele personale şi 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. 

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 
învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/învăţătorului/ 
institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată 
şi semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-
l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În 
cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 
împuterniceşte o altă persoană sau îşi asumă responsabilitatea unor eventuale evenimente neplăcute 
în care ar putea fi implicat elevul în drumul spre casă. 

 Art. 274 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 



 

 

personalului unităţii de învăţământ. 

Art. 275 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament intern este obligatorie pentru 
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. 

 
Capitolul 3  

Adunarea generală apărinţilor 
 

Art. 276– (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor 
didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor 
necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de 
copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, 
numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 277 – (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educa- 
toarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, 
de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor 
săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 
prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult şapte zile, în 
care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu dintre 
aceştia. 

 

Capitolul 4 
Comitetul de părinţi 

Art. 278– (1) La Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, la nivelul fiecărei grupe/clase, se 
înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.  

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinţilor, convocată de educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 
învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 
de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima 
şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică 
profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/ profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai 
copilului/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu 
echipa managerială. 

Art. 279 – Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile 
se iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

b) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ 
preşcolar/primar/profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi 
activităţi educative extraşcolare; 

c) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar 
/primar/profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a 
absenteismului în mediul şcolar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin pro- 
grame de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din unitatea de 
învăţământ; 



 

 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/ institutorul/profesorul 
pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

f) sprijină unitatea de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru 
învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare 
socio-profesională; 

g) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi 
în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă 
acestea există. 

Art.280– Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în 
relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

Art. 281 – (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei prin intermediul Asociaţiei Părinţilor Elevilor de 
la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

           (2)Sponsorizarea unei grupe/clase de către un  agent economic/persoane fizice se face cunoscută 
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/ 
părinţi, tutori sau susţinători legali. Sponsorizarea se poate face prin intermediul Asociaţiei  Părinţilor 
Elevilor de la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna. 

         (3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 
strângerea fondurilor. 

 
Capitolul5 

Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” 
Art. 282– (1) La nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna funcţionează Asociația de părinți a 
Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”. 
(2) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” este compusă din președinții comitetelor 
de părinți. 

Art. 283 – (1) Asociația de părinți a Liceului tehnologic ”Cserey-Goga”își desemnează forul de 
conducere în conformitate cu statutul propriu. 

(2) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”se întruneşte în şedinţe ori de câte 
ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către 
preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”desemnează reprezentanţii 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de 
învăţământ. 

(4) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”decide prin vot deschis, cu 
majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 

(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice 
şi juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Art. 284 – Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul 
la decizia şcolii; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile 
cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 
minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 



 

 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 
elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 
 

j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau 
de integrare socială a absolvenţilor; 

k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în 
muncă a absolvenţilor; 

l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 
unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 
internate şi în cantine; 

o) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului 
„Şcoala după Şcoală”. 

Art. 285 – (1) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”poate atrage resurse 
financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane 
fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 
sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 
materială precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 
adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Asociația de părinți a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”colaborează cu structurile 
asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

 
Capitolul 6 

Contractul educaţional 

Art. 286– (1) Unitatea de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în 
momentul înscrierii preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care 
sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

(2) Contractul educaţional particularizat la nivelul şcolii, aprobat în consiliul de administraţie, 
după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă 
a prezentului Regulament intern. 

Art. 287 – (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul 
Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna. 

(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care 
se ataşează contractului educaţional. 

Art. 288 – (1) Contractul educaţional  cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a 
părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, 
tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 
obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îţi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se 
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 
 



 

 

 
 

Capitolul7 
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ 

şi alţi parteneri educaţionali 

Art.289– Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de 
învăţământ. 

Art. 290 – Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna poate realiza parteneriate cu asociaţii, 
fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

 

Art. 291 – Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna, de sine stătător sau în parteneriat cu 
autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de 
cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele 
asemenea poate organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte 
de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 

Art. 292 – Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
şi prevederile prezentului Regulament intern, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi 
educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a 
învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală”. 

Art. 293 – (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea 
unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 
unitatea de învăţământ. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, 
de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 
securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art. 294 – (1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu agenţii 
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la 
asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în 
muncă, asigurarea transportului la şi de la agentul economic, durata activităţilor, drepturile şi 
îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 295 – (1) Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna poate încheia protocoale de parteneriat 
cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul 
instituţional/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se 
va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, 
prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “Crasna poate încheia protocoale de parteneriat şi poate 
derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal 
dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care 
provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

 
TitlulX 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 



 

 

Art.296– Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naţionale. 

Art. 297 – În Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna fumatul este interzis, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 298 – În Liceul Tehnologic “Cserey-Goga “ Crasna se asigură dreptul fundamental la 
învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a preşcolarilor/copiilor /elevilor şi a personalului 
din unitate. 

Art. 299 – În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate ca, pe baza 
acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare şi funcţionare. 

Art. 300-  Autenticitatea tuturor actelor emise de Liceul Tehnologic “Cserey-Goga“ Crasna, va 
consta în semnătura directorului în partea stângă, şi a emitentului (serviciu, compartiment) în partea 
dreaptă, supervizate de ştampila unică a unităţii şcolare. 

Art. 301- Pentru actele financiar – contabile, se stabilesc următoarele semnături autorizate: 
director, contabil şef. 
               Art. 302- În lipsa directorului, semnarea actelor se va face de către directorul adjunct. 

          Art. 303 -  Sigiliul unic al unităţii va fi păstrat şi utilizat doar de către secretarul şef al unităţii ( 
sau cel delegat să-l înlocuiască) şi va fi aplicat doar pe semnături autorizate. Securitatea sigiliului unităţii 
este asigurată de către secretarul şef. 

Art. 304- Actele de studii, documentele cu regim special vor fi păstrate şi gestionate conform 
reglementărilor în vigoare, de către secretarul şef al unităţii. Răspunderea disciplinară şi materială privind 
utilizarea şi gestionarea acestora revine secretarului şef al unităţii. 

               Art. 305-  Foile de parcurs, bonurile de valoare limitată pentru combustibilul necesar maşinilor 
instituţiei, necesarul de aparatură şi de consumabile pentru mijloacele didactice şi auxiliare din instituţie 
vor fi întocmite şi gestionate de către administratorul şcolii şi respectiv magazioner. 

Art. 306 -Prezentul Regulament intern poate fi modificat la cererea a 2/3 din membrii Consiliului 
profesoral, a schimbării legislaţiei în vigoare,  sau a modificării de către minister a actualelor norme sau 
instrucţiuni privind activitatea din unităţile de învăţământ. 
           Art.307- Prezentul Regulament intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu se 
substituie acesteia, iar necunoaşterea prevederilor prezentului regulament intern nu absolvă personalul 
Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 308 – La data intrării în vigoare a prezentului Regulament intern, orice dispoziţie contrară se 
abrogă. 

Art. 309– Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament intern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 

Lista  comisiilor de lucru  
care  funcţionează la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna 

 
 

Comisii cu caracterpermanent 
 

Comisii cu caracterocazional 



 

 

 
 Comisia pentru curriculum 

 Comisia pentru programe de susţinere 
educaţională 

 
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

 
 Comisia de inventariere 

 Comisia pentru prevenirea şi reducerea 
violenţei în mediul şcolar 

 
 Comisia de recepţie bunuri 

 Comisia pentru frecvenţă, combaterea 
absenteismului şi a abandonului şcolar 

 Comisia de casare, de clasare şi valorificare a 
materialelor rezultate 

 Comisia pentru perfecţionare şi formare 
continuă 

 
 Comisiile pentru organizarea examenelor 

 
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

 Comisia pentru verificarea documentelor 
şcolare şi a actelor de studii 

 
 Comisia pentru situaţii de urgenţă 

 
 Comisia de cercetare disciplinară 

 Comisia pentru întocmirea orarului şi 
asigurarea serviciului pe şcoală 

 Comisia pentru recensământul populaţiei 
şcolare 

 
 Comisia pentru control managerial intern 

 Comisia consiliere, orientare şi activităţi 
extraşcolare 

 
 Comisia de gestionare SIIIR 

 
 Comisia pentru mentorat 

 Comisia pentru programe şi proiecte 
educative 

 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri 
şcolare 

 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea 
discriminării şi promovarea interculturalităţii 

 

 
 
 
 
 

Nr inregistrare:………….din………………. 

       AvândînvedereprevederileLegiieducațieinaționalenr.1/2011,cumodificărileșicompletările ulterioare, ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobatprinOM Nr. 
5079/31.08.2016,aleLegiinr.272/2004,privindprotecțiașipromovareadrepturilor copilului,republicată, 
Se încheieprezentul: 

CONTRACTEDUCAȚIONAL 

I. Părțilesemnatare 

1. Liceul Tehnologic “ Cserey-Goga” Crasna,  cusediulîn Crasna, Piata Eroilor, Nr. 14, reprezentat  
prindirector,dlAnderlik Istvan . 



 

 

2. Beneficiarulindirect,dna/dl părinte/tutore/susținătorlegalal 
elevului,  cudomiciliulîn  , 

3. Beneficiarul  directaleducației, elev. 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți aieducației. 

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele 
prevăzuteînRegulamentuldeorganizareșifuncționareaunitățilordeînvățământpreuniversitarșiîn Regulamentul de 
organizare și funcționare a Liceului Tehnologic “ Cserey-Goga” Crasna. 

IV.  Părțile au cel puțin următoareleobligații: 

1. Unitatea de învățământ seobligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului deînvățământ; 
b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 
protecțieamuncii,deprotecțiecivilășidepazăcontraincendiilorînunitateadeînvățământ; 
c) personaluldinînvățământsăaibăoținutămoralădemnă,înconcordanțăcuvalorileeducaționale pe care le transmite 
elevilor și un comportamentresponsabil; 
d) personaluldinînvățământareobligațiasăsesizeze,lanevoie,instituțiilepublicedeasistență 
socială/educaționalăspecializată,direcțiageneralădeasistențăsocialășiprotecțiacopiluluiîn 
legăturăcuaspectecareafecteazădemnitatea,integritateafizicășipsihicăaelevului/copilului; 
e) personalul din învățământ să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu părinții/reprezentanții 
legali ai acestora; 
f)  personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 
elevului, viața intimă, privată și familială aacestuia; 
g) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic 
elevii și/saucolegii; 
h) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației 
didacticelaclasădeobținereaoricăruitipdeavantajedelaelevisaudelapărinții/aparținătorii/ reprezentanții legali 
aiacestora; 
i) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea 
și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a pers. didactic, didactic auxiliar și nedidactic, 
precum și activitățile de natură politică și prozelitismulreligios. 
2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului – are următoarele obligații: 
a) deaasigurafrecvențașcolarăaelevuluiînînvățământulobligatoriușidealuamăsuripentru școlarizarea elevului, până 
la finalizareastudiilor; 
b) de a prezenta documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 
părintele/tutorele/susținătorul legal, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 
degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea deînvățământ; 
c) cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentruacunoașteevoluția copilului/elevului; 
d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev; 
e) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 
f) să nu agreseze fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ. 
3. Beneficiarul direct are următoareleobligații: 
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele 
prevăzute de programeleșcolare; 
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, particular și 
confesionalautorizat/acreditat; 
c) deaseprezentalacursurișilafiecareevaluare/sesiunedeexameneorganizatădeunitateade învățământ, în cazul 
elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă; 
d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, câtși în afaraei; 
e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de 
circulație,normeledesecuritateșidesănătateînmuncă,deprevenireșidestingereaincendiilor, normele de protecție a 
mediului; 
f) deanudistrugedocumenteleșcolare,precumcataloage,carnetedeelev,foimatricole,documente din portofoliul 
educaționaletc.; 
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, 
cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământetc.); 
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 
suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivăviolența șiintoleranța; 
i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care 
afectează participarea la programulșcolar; 



 

 

j) deanudeține/consuma/comercializa,înperimetrulunitățiideînvățământșiînafaraacestuia, droguri, substanțe 
etnobotanice, băuturi alcoolice,țigări; 
k) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 
pirotehnice, cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau 
altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și 
a personalului unității de învățământ; 
l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen saupornografic; 
m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de 
colegișifațădepersonalulunitățiideînvățământsaudealezaînoricemodimagineapublică a acestora; 
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitate și în afaraei; 
o) deanupărăsiincintașcoliiîntimpulpauzelorsaudupăîncepereacursurilor,fărăavizulprofesoruluideserviciusaualînvăț
ătorului/institutorului/prof.pentruînvățământulprimar/ profesorului diriginte. 
V. Durata contractului: contractual încetează la absolvirea școlii de către elev sau prin transferul acestuia la o 
alta unitate de învățământ. 
VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților 
deînvățământpreuniversitar,cumodificărileșicompletărileulterioare,aleLegiinr.272/2004privind protecția și 
promovarea drepturilorcopilului. 
 
Încheiat azi, .............................................., în două exemplare, în original, pentru fiecareparte. 
    Liceul Tehnologic,            Beneficiarindirect,                   Beneficiar direct, elevul, 
“Cserey-Goga” Crasna      Am luat la cunoștință,      (în vârstă de cel puțin 14ani) 
          Director,                                                                           
Anderlik Istvan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura generală de intervenţie la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna  

în situaţii de violenţă 
 

În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare: 

1. Dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ 

↓ 

Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul) 

↓ 

Se realizează o anchetă detaliată 

↓ 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni 

↓ 

Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor 



 

 

2. Dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ 

↓ 

Se convoacă consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune) 

↓ 

Se sancţionează elevul → învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte 

↓ 

Aplică sancţiunea 

↓ 

Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

↓ 

Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor 

↓ 

Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 
 

În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 

 Dirigintele → Anunţă conducerea unităţii de învăţământ 

↓ 

Sesizează autorităţile competente (jandarmeria/poliţia de 
proximitate/DGASPC etc.) 

↓ 

Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

↓ 

Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu 
gravitatea faptei 

↓ 

Înştiinţează Comisia de violenţă 
 

 Comisia  de  violenţă → Realizează o anchetă detaliată 

→ Propune măsuri specifice 

→ Convoacă consiliul clasei 

↓ 

Se stabileşte/propune sancţiunea 

 Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţii de învăţământ 

→ Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei 
desemnate de Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în 
baza de date 

 Psihologul   şcolar → Realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Dirigintele şi psihologul şcolar  → Colaborează cu familia elevului 

→ Monitorizează cazul 

 Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de 
intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în 
cazul de violenţă respectiv. 

 

Procedura generală de intervenţie la nivelul Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna în 
situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale/ambulanţei 

Incinta Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile 
de clasă, cancelaria, coridoarele, terenul de sport, anexele, curtea şcolii etc. 

Proximitatea Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna este reprezentată de suprafaţa de teren 



 

 

situată în afara curţii unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, 
spaţiile verzi din jurul şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar 
de vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev 
cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui 
comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări 
conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului. 

 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea 
repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu 
intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112). 

 În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii 
trebuie să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul 
care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea 
sau derularea unui act de violenţă. 

 

Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie 

Atunci când un salariat al Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna este sesizat sau se 
autosesizează despre existenţa unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în 
proximitatea acesteia, trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment: 

 

A. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3, 
de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 dinNomenclatorul actelor de violenţă în şcoală,cadruldidactic/cadruldidactic 
auxiliar/personaluldepazăceafostsesizatsaus-aautosesizatdeproducereaunuievenimentva 
procedaastfel: 

– se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă 
respectiv; 

– ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va 
comunica imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 

– se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

– dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită 
o ambulanţă; 

– directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii inspectoratului şcolar; 

– în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 
solicita sprijin din partea personalului care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a 
preveni o eventuală degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei locale; 

– până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se 
vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical 
din cadrul şcolii (dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, 
personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea 
mai apropiată unitate medicală de urgenţă; 

– vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, 
îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton 
autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi compor- 
tamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru 
identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de 
elevi; 

– pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de 
învăţământ; 

– la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum 
s-a întâmplat actul de violenţă; 

– pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii; 

– la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în 



 

 

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi 
cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru 
soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice – dacă a fost anunţat serviciul 
de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii); 

– părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să 
se prezinte de urgenţă la sediul şcolii; 

– echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi 
pusă la curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de 
violenţă, victime şi martori, precum şi cu activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la 
locul faptei. 

 

B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 
2.4,3.2,3.4,3.5dinNomenclatorul actelor de violenţă în şcoală,cadruldidactic/auxiliarceafost 
sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment va procedaastfel: 

– după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la 
cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul 
distrugerii de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc.; 

– în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 
personalului care asigură securitatea/paznicului sau al altor cadre didactice şi se sună la 
numărul de telefon 112, încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză; 

            - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei,      
în vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce 
vor interveni la solicitare;  

– dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia; 

– în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 
manifestă prin violenţă continuă), se procedează ca mai sus. 

Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 
Nomenclatorul actelor de violenţă 

 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 
persoană 

1.Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul 
persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1 

2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2 

3. Insulte grave, repetate 1.3 

4. Ameninţări repetate 1.4 

5. Şantaj 1.5 

6. Înşelăciune 1.6 

7. Instigare la violenţă 1.7 

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 1.8 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare 1.9 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, 
perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuirea sexuală) 

1.10 

11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11 

12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12 

13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14 

2. Atentat 
la securi- 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1 

2. Alarmă falsă 2.2 



 

 

tatea 
unităţii 
şcolare 

3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3 

4. Introducere sau port de armă albă în spaţiul şcolar 2.4 

5. Introducere sau port de armă de foc în spaţiul şcolar 2.5 

3. Atentat 
la bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit 3.1 

2. Furt şi tentativă de furt 3.2 

3. Tâlhărie 3.3 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4 

5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5 

4. Alte 
fapte de 
violenţă 
sau aten- 
tate la 
securitate 
în spaţiul 
şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3 

4. Automutilare 4.4 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6 

7. Alte tipuri de violenţă 4.7 

 
 


