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Capitolul I. Cadrul de reglementare 

 
Art.1. În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter 
normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale 
personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, 
toate unitățile de învățământ își elaborează propriul regulament de ordine interioara. 
Art.2. (1) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ a fost 
elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de directorul scolii. Din colectivul de lucru, 
numit prin hotărârea consiliului de administrație, au facut parte și reprezentanți ai părinților și ai 
elevilor. 
(2) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum şi 
modificările ulterioare ale acestuia, s-a supus, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care 
participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
(3) După ce a fost aprobat, Regulamentul de ordine interioara se înregistrează la secretariatul 
unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a 
elevilor, Regulamentul de ordine interioara se posteaza pe site-ul scolii. 
(4) Diriginții au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de ordine interioară. 
Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii își vor asumă, 
prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile Regulamentului de ordine 
interioara. 
Art.3. (1) Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie. Nerespectarea 
acestuia constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 
(2) Regulamentul de ordine interioară poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de 
la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului se depun în scris și 
se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au 
avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare 
prevăzute în prezentul Regulament. 
Art.4. Regulamentul intern al Colegiului Tehnic Mediensis este elaborat in baza art.80, al(2) si 
art.97, d, din Legea Educatiei nr 1/2011, incluzând Statutul Personalului Didactic, ale 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
OMENCS nr. 5079/31.08.2016, ale OMEN 3027/2018, ale Statutului Elevului OMENCS nr. 
4742/10.08.2016 și conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în contractele colective de 
muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație, după consultarea 
reprezentanților organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de 
învățămâmant. 
Art. 5. Colegiul Tehnic “Mediensis” se organizează şi funcţionează independent de orice 
ingerinţe politice sau religioase, în incinta sa fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 
formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism 
religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi 
convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor 
sau a personalului din unitate. 
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Capitolul II .Organizarea şcolii 
 
Art.6. Colegiul Tehnic Mediensis are urmatoarele elemente definitorii: 
a) act de înființare – Ordinul M.E.C.I. nr 4139/12.05.2009 
b) dispune de patrimoniu în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 
c) cod de identitate fiscală (CIF) 4603438 
d) conturi în Trezoreria Statului; 
e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu denumirea 
exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat. 
Art.7. Colegiul Tehnic Mediensis are personalitate juridica, personal de conducere, personal 
auxiliar si nedidactic, bugete de stat si venituri proprii, întocmește situațiile financiare, 
dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională. 
Art.8. Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor. Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și 
a sesiunilor de examene naționale, se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. 
Art.9. (1) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale , alte situaţii 
excepţionale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată,prin hotararea 
Consiliului de administratie al şcolii şi cu aprobarea I.S.J.Sibiu.  
(2) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 
școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de 
administrație. 
Art.10. (1) Cursurile încep la ora 7 şi nu depăşesc ora 14, cu excepţia săptămânilor de instruire 
practică când această activitate poate fi organizată pe grupe şi schimburi. 
(2) Pauza este de 50 de minute. La a treia oră se poate stabili o pauza de 15 minute.  
(3) Dupa finalizarea şi aprobarea orarului şcolii, este interzisă orice modificare a acestuia, fară 
avizul conducerii şcolii. 
(4) Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic este 7-15. Se acceptă 
modificări ale acestui program în funcţie de necesităţi, la propunerea secretarului sau a 
administratorului de patrimoniu şi cu aprobarea conducerii şcolii. 
Art.11. Efectivele formațiunilor de studiu se constituie conform prevederilor legale. În situații 
excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, şcoala poate organiza formațiuni de studiu 
sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar. 
Art.12. La înscrierea în învățământul liceal și profesional, şcoala asigură, de regulă continuitatea 
studiului limbilor moderne: Limba engleza si Limba franceza. În situații bine specificate, la 
solicitarea scrisă a părinților și a elevilor, directorul poate efectua modificări în studierea limbilor 
moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar prin schimbarea lor. 
Cadrele didactice care predau aceste discipline sunt obligate să elaboreze un program de sprijin 
pentru elevii care fie nu au studiat aceste limbi, fie nu se află la acelaşi nivel. 
Art.13.(1) Orele de predare se desfaşoară în cadrul cabinetelor de specialitate, iar orele destinate 
instruirii practice în atelierele şcolii sau în cadrul agenţilor economici cu care şcoala a încheiat 
parteneriate. 
(2) Repartizarea pe săli a claselor este afişată la avizierul de la intrare pentru elevi, la cel din 
cancelarie pentru profesori, şi se respectă cu stricteţe. 
(3) Intrarea/ieşirea elevilor în/din cabinetele de specialitate are loc în prezenţa cadrului didactic 
şi nu se permit momente când elevii rămân nesupravegheaţi. 
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(4) Cabinetele de informatică vor avea afişată repartizarea claselor pe zile, ore şi cadru didactic. 
(5) Serviciul pe şcoală este obligatoriu şi este efectuat de către cadre didactice şi elevii, de 
regulă, aflaţi în săptămânile de practică. 
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Capitolul III. Managementul şcolii 

 
Art. 14. Colegiul Tehnic Mediensis este o unitate cu personalitate juridică care este condusă de 
către Consiliul de administraţie, de director şi director adjunct.  
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea şcolii se consultă, după caz, cu toate 
organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care 
au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor,  consiliul şcolar 
al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor 
economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea 
instruirii practice a elevilor. 
Art.15. Prin prevederile Regulamentului de funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 
preuniversitar, consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la 
cererea directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 
Art.16. (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al Colegiului Tehnic Mediensis. 
(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin 
ordin al ministrului educației naționale. 
(3) Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație.  
(4) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori, 
reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar din şcoală. 
(5) Secretarul consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor 
sindicale la toate ședințele consiliului de administrație. Membrii consiliului de administrație, 
observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței 
ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate.  
(6) În cazul ședințelor extraordinare, convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura 
de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, 
fax, e-mail sau sub semnătură. 
(7) în consiliul de administrație, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de 
vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani (conf. legii 95/2015 privind modificarea 
art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011) 
(8) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 
reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia 
situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu 
pot desemna alţi reprezentanţi. 
(9) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de 
învățământ, cu prevederile prezentului Regulament. 
(10) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, 
directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității 
administrative teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ. 
(11) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 
(12) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată 
a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 
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consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu 
votul a 2/3 dintre membri. în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 
inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 
inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de 
învăţământ.  
(13) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management 
educațional încheiat cu directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin 
fișa postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de 
director pe perioade determinate. 
(14) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 
Art.17. (1) Conducerea unităţii şcolare are următoarele drepturi: 
a) Să stabilească normele generale şi normele specifice de organizare a activităţii şi de 
funcţionare a unităţii; 
b) Să stabilească prin fişele posturilor atribuţii clare şi concrete pentru fiecare angajat; 
c) Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu şi în strictă conformitate cu legea şi celorlalte norme 
legale în materie; 
d) Să exercite controlul asupra modului în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu; 
e) Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi încălcarea deontologiei profesionale şi să 
stabilească măsuri potrivit normelor prevăzute de reglementarile legale în vigoare şi de prezentul 
regulament; 
f) Să stabilească răspunderea materială pentru pagubele produse unităţii de către angajați; 
g) Să solicite organelor competente efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii răspunderii pentru 
faptele penale săvârsite de personalul salariat al instituţiei în exercitarea sau în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
(2) Conducerea unităţii şcolare are şi alte drepturi prevăzute de lege sau de normele interne. 
Art.18.(1) Conducerea unităţii şcolare are în principal următoarele obligaţii: 
a) să asigure condiţiile necesare pentru desfăsurarea normală a activităţii în toate sectoarele; 
b) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă şi 
contractele individuale de muncă; 
c) să informeze periodic salariaţii cu privire la situaţia economică şi financiară a instituţiei; 
d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina angajatorului, precum şi să reţină 
şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
e) să gestioneze documentele de evidenţă a salariaţilor şi să opereze la timp toate înscrisurile 
prevăzute de lege; 
f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
g) să asigure condiţii necesare privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi să 
asigure instruirea salariaţilor în aceste domenii; 
h) să ia în considerare, în funcţie de posibilităţile concrete, solicitările salariaţilor pentru 
schimbarea locului sau condiţiilor de muncă, în cazuri temeinic justificate; 
i) să prezinte anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 
prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului 
reprezentativ al părinţilor şi conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului 
Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii şcolare în termen de maximum 30 de zile de la data 
începerii anului şcolar; 
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j) să coordoneze activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi să o 
propună spre aprobare consiliului de administraţie; 
k) să asigure implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de 
administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi 
informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 
(2) Conducerii îi revin şi alte obligaţii, potrivit legii şi altor norme juridice, precum şi 
contractului colectiv de muncă. 
Art. 19. Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt 
cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării 
acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 
conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu 
poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de 
administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile 
directorului. 
Art. 20. Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la 
propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 
dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui 
audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general 
emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 
 

 
Capitolul IV. Personalul şcolii 

 
Art. 21 (1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi 
didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal 
nedidactic. 
(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin 
concurs/examen, conform normelor specifice. 
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de 
învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 
muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal. 
Art.22. (1) Personalului de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Colegiul Tehnic 
Mediensis îi revine, potrivit Codului Muncii, Legii Educației și contractului colectiv de muncă, 
următoarele obligaţii: 

a) să respecte programul de lucru 
b) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească întocmai şi la timp 
atribuţiile ce îi revin, conform fişei postului şi a dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale 
ierarhică 
c) să respecte disciplina muncii, ordinea şi curăţenia la locul de muncă 
d) să apere integritatea bunurilor din patrimoniul unităţii 
e) să promoveze raporturi colegiale şi comportări adecvate în cadrul relaţiilor de muncă 
f) să folosească utilajele, aparatura, instalaţiile şi alte bunuri încredinţate, la parametrii 
normali şi în condiţii de deplină siguranţă  
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g) să anunţe conducerea imediat ce apare o cauză de perturbare a cursului  normal al 
activităţii si când este în imposibilitatea de a-si exercita atribuţiile 
h) să respecte cu stricteţe normele de protecţie a muncii, cele privind folosirea 
echipamentului de lucru şi de protecţie, de prevenire a incendiilor sau oricăror situaţii 
care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane 
ori clădirile, instalaţiile, inventarul unităţii 
i) să respecte prevederile Regulamentului intern, precum şi cele din contractul individual 
şi contractul colectiv de muncă 
j) să fie fidel faţă de unitatea scolară în exercitarea atribuţiilor şi în orice alte situaţii 
k) să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor clasificate astfel prin dispoziţii 
legale sau prin norme interne  
l) să răspundă disciplinar şi patrimonial pentru abaterile săvârşite sau pagubele produse 
unităţii şcolare, din vina şi în legătură cu munca sa. 

(2) Personalului prevăzut la al.(1) îi revin şi alte obligaţii şi responsabilităţi stabilite de normele 
legale în materie, de conducerea unităţii sau de organele ierarhic superioare, în conformitate cu 
normele legale în vigoare. 
Art. 23. Personalul angajat la Colegiul Tehnic Mediensis: 

a) trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din 
punct de vedere medical. 

b) trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le 
transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

c) îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, 
viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate. 

d) îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau 
emoțional elevii și/sau colegii. 

e) are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe 
parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare. 

(f) are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională 
specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice 
încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu orice aspect care îi afectează 
demnitatea, integritatea fizică și psihică. 
Art. 24. (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 
statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ. 
(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele 
consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate 
sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către 
consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de 
învățământ. 
Art. 25. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în 
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în 
vigoare și cu prevederile prezentului Regulament.  
Art. 26. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află 
în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unității de învățământ. 
Art. 27. La nivelul şcolii funcționează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, 
financiar-contabil, administrativ. 
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Secţiunea I. Personalul didactic 
 
Art. 28. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 
contractele colective de muncă aplicabile. 
Art. 29. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi 
morală, care garantează desfăşurarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 
Art. 30. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să 
încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, 
privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 
Art. 31. Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și 
instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să 
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educației 
Naționale și Ministerul Sănătății. 
Art. 32. (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 
domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte 
din corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de selecție se 
stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 
(2) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile 
legii. 
(3) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează 
conform legii. 
Art. 33. (1) Personalul didactic are următoarele drepturi si libertăţi profesionale: 

a) libertatea de a concepe activitatea profesională şi realizarea obiectivelor instructiv-
educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile 
psihopedagogice; 

b) dreptul de a utiliza baza materială şi resursele puse la dispoziţie, în scopul realizării 
obligaţiilor profesionale; 

c) dreptul de a pune în practică ideile novatoare pentru modernizarea procesului de 
învăţământ; 

d) dreptul de a fi protejat de autorităţile responsabile cu ordinea publică, împotriva 
persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane şi 
profesionale, sau care împiedică exercitarea drepturilor şi obligaţiilor cadrului 
didactic; 

e) în derularea atribuţiilor profesionale personalul didactic are dreptul de liberă 
iniţiativă, în sensul propunerii şi desfăşurării de activităţi, proiecte, programe, supuse 
aprobării Consiliului profesoral/Consiliului de administraţie. 

f) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici 
o autoritate şcolară sau publică, decât în limitele legii; 

g) înregistrarea magnetică sau de altă natură a activităţii didactice şi multiplicarea 
înregistrărilor poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce, în baza 
legislaţiei în vigoare. 

h) personalului şcolii i se respectă dreptul la demnitatea persoanei, dreptul la imagine şi 
la viaţă privată. Dacă în discuţiile cu elevii, cu părinţii acestora şi cu oricare altă 
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persoană (fie ele directe sau pe reţele de socializare sau în mass-media) se aduce 
atingere imaginii personalului şcolii sau liceului, acest act constituie abatere şi se 
sancţionează conform ROFUIP şi legislaţiei în vigoare. 

i) dreptul de a participa la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul 
învăţământului şi al societăţii; 

j) dreptul de a face parte din asociaţii sau organizaţii sindicale, profesionale şi culturale 
naţionale şi internaţionale precum şi din organizaţii politice legal constituite; 

k) libertatea de a-şi exprima liber opinii profesionale în spaţiul scolar şi de a întreprinde 
acţiuni în nume propriu în afara acestor spaţii, dacă acestea nu afectează prestigiul 
învăţământului şi demnitatea profesiei; 

l) dreptul de rezervare a postului didactic în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Personalul didactic are şi alte drepturi şi libertăţi profesionale prevăzute de Legea Educației - 
Statutul personalului didactic. 
Art. 34. În şcoală se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor (7-14), serviciul pe 
școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs. Atribuţiile 
profesorilor de serviciu sunt cuprinse în anexe la prezentul regulament. 
Art. 35. (1) Prezenţa personalului se va consemna zilnic în Condica de prezenţă. Verificarea 
consemnării orelor în Condica de prezenţă şi contrasemnarea acesteia este realizată de către 
directorul școlii. Participarea cadrelor didactice la activităţi extraşcolare se va consemna în 
Registrul de evidenţă a activităţilor educative. 
(2) Personalul unităţii care absentează nemotivat, întârzie în mod repetat, nu îndeplineşte la 
nivelul de performanţă cerut de sarcinile prevăzute în fişa postului şi pe cele solicitate de 
conducerea unităţii, se supune sancţiunilor stabilite de Consiliul de Administraţie, conform cu 
legislaţia specifică (LEN şi Codul muncii). Învoirile de la ore se fac pe baza unei cereri aduse 
direcţiunii, cu menţionarea graficului de suplinire. 
(3) Neefectuarea orelor fără aducerea la cunoştinţă a acestui aspect către direcţiune, atrage 
neremunerea acestora şi consemnarea cu roşu în condica de prezenţă a acestui aspect. 
Art. 36. Personalul didactic are următoarele îndatoriri: 
 (1) Fiecare cadru didactic are obligaţia de a participa la toate activităţile comisiilor metodice şi a 
consiliilor profesorale. Punctualitatea la ore şi la celelalte activităţi derulate de unitatea de 
învăţământ, precum şi participarea la activităţile şcolii, inclusiv în comisiile de organizare, 
supraveghere şi evaluare la evaluările interne şi externe, constituie criteriu de evaluare a 
personalului, fiind surprins în fişa postului şi cu punctaj separat în Fişa de evaluare pentru 
stabilirea calificativului. 
(2) Cadrele didactice nu învoiesc elevii în timpul orei decât în cazuri extreme, nu elimină din 
clasă elevii în timpul orelor; nu trimit elevii acasă sub diverse pretexte, nu trimit elevii după 
cataloage. În cazul întârzierii la ore a elevilor, aceştia sunt consemnaţi absenţi, dar sunt primiţi la 
oră ca audienţi. Absența poate fi motivată doar în cazuri justificate. 
(3) Se vor întocmi corect şi raporta în termenul stabilit, toate situaţiile şi documentele solicitate 
de către conducere şi compartimentul secretariat; predarea de către diriginţi a cataloagelor 
completate şi semnate cf art 77, lit b-d din ROFUIP (compartimentul secretariat va mai verifica o 
dată corectitudinea completării situaţiei şcolare la întocmirea actelor de studii), se face, de 
regulă, până în 30 iulie către directorul adjunct. 
(4) În fiecare locaţie de derulare a activităţii (clasă, laborator, sală de sport, atelier şcolar, etc) se 
vor stabili, aduce la cunoştinţa elevilor şi respecta instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea 
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mijloacelor de muncă puse la dispoziţie, norme de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor, de preîntâmpinare şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale şi igienico-sanitare. 
(5) Personalul didactic este obligat să asigure păstrarea stării de sănătate a elevilor şi colegilor 
prin verificarea şi impunerea stării de curăţenie şi igienă în sălile de curs şi restul spaţiilor 
şcolare. 
(6) 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 copiilor/elevilor, inclusiv în 
legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
(7) În relațiile cu beneficiarii direcți ai educatiei, personalul didactic are obligatia de a cunoaște, 
de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură: 
- interzicerea oricăror activități care generează corupție: 
- fraudarea examenelor; 
- solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri 
sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de 
tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea; 
- favoritismul; 
- meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care 
este încadrat; 
- asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive; 
- respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al 
educației. 
 

Secţiunea a II-a. Personalul nedidactic 
 
Art. 37. (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor 
colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o 
unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de 
învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică 
se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului 
individual de muncă. 

(4) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu. 

(5) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 
potrivit unității de învățământ și se aprobă de către directorul şcolii. 

(6) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de 
îngrijire. În funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 
schimbarea acestor sectoare. 

(7) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități 
decât cele necesare unității de învățământ. 
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(8) Administratorul de patrimoniu trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de 
verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării 
securității elevilor/personalului din unitate. 

 
 

Secţiunea a III-a. Reguli concrete privind disciplina muncii pentru 
personalul şcolii 

 
Art.38. Angajatii Colegiului Tehnic Mediensis sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de 
disciplină la locul de muncă si în incinta instituţiei: 

a) să respecte orele de prezentare şi de plecare la/de la programul de lucru. Personalul 
didactic auxiliar şi nedidactic semnează condica de prezenţă la sosire şi plecare; 
personalul didactic completează şi semnează zilnic condica pentru evidenţa prezenţei 
şi activităţii; 

b) personalul didactic de predare are obligaţia de a folosi integral şi eficient cele 50 de 
minute prevăzute pentru fiecare lecţie, nefiind permisă întârzierea la ore sau ieşirea de 
la ore înainte de a suna; 

c) personalul didactic va respecta întocmai orarul şcolii, eventualele schimbări de ore se 
vor face numai cu acordul conducerii unităţii sau a profesorului de 
serviciu/înlocuitorul directorilor, în cazul în care aceştia nu se află în unitate 

d) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea conducerii 
unităţii; 

e) să nu rămână şi să nu pătrundă în spaţiul scolar în afara orelor de program, decât cu 
înstiinţarea şi aprobarea directorului; 

f) să nu efectueze în spaţiul şcolar şi cu mijloacele şcolii lucrări care nu au legătură cu 
sarcinile de muncă şi cu activitatea specifică; 

g) să nu pretindă şi să nu primească de la alţi salariaţi, de la elevi sau alte persoane, 
avantaje pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

h) să nu introducă în spaţiile Colegiului Tehnic Mediensis obiecte sau produse interzise 
de lege sau care ar putea provoca incendii sau explozii; 

i) să nu folosească numele unităţii scolare, în scopuri care ar putea produce prejudicii 
instituţiei; 

j) să nu săvârsească acţiuni care ar putea pune în pericol integritatea bunurilor 
instituţiei; 

k) să nu comită si să nu incite la acte ce ar putea tulbura buna desfăşurare a activităţii în 
cadrul instituţiei; 

l) să nu efectueze convorbiri de la posturile telefonice ale unităţii şcolare în interes 
personal; 

m) să nu folosească în interes personal şi să nu înstrăineze bunurile din patrimoniul 
Colegiului Tehnic Mediensis date în folosinţă sau păstrare; 

n) să nu introducă în spaţiile unităţii mărfuri şi produse în scopul comercializării lor; 
o) să nu fumeze în incinta unităţii, în alte spaţii decât cele stabilite şi amenajate potrivit 

legii; 
p) să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, să nu introducă şi să nu consume 

băuturi alcoolice în incinta unităţii. 
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 (2) Angajaţii sunt obligaţi să respecte şi celelalte norme de disciplină şi de conduită stabilite 
prin lege sau prin dispoziţii ale conducerii şi de prezentul regulament. 
 
 
 

Capitolul V. Evaluarea personalului 
 
Art. 39. (1)Evaluarea personalului didactic se face conform Ordin nr.3597/18.06.2014 pentru 
modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 
didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 
nr. 6143/2011. 
Art. 40.  Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform 
prevederilor legale ale regulamentului intern, în baza fișei postului şi a Ordinului nr.3860/2011. 

 

 

Capitolul VI. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de 
învăţământ 

 
Art. 41. Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completarile ulterioare. 
Art. 42. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Capitolul VII. Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 
 

Secțiunea I. Consiliul Profesoral 
 
Art.43. (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul 
profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din 
unităţile de învăţământ unde işi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la 
şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, 
declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că 
are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
total al membrilor. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 
numarul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 
învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileste la 
începutul şedinţei. 
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(6) Directorul unităţii de învăţământ numeste, prin decizie, secretarul consiliului 
profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi 
inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica 
dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali. 

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

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 
Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se aloca număr de înregistrare şi i se 
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru 
certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, 
de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizari etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi 
dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale carui chei se găsesc la secretarul şi la directorul 
unităţii de învăţământ. 
Art.44. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:  
a)  analizează,  dezbate  și  validează raportul  general  privind  starea  și calitatea învățământului 
din unitatea de învățământ, care se face public;  
b)  alege,  prin  vot  secret,  reprezentanții  personalului  didactic în consiliul de administrație;  
c)  dezbate,  avizează și  propune  consiliului  de  administrație,  spre aprobare, planul de 
dezvoltare instituțională al unității de învățământ;  
d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum și eventuale completări 
sau modificări ale acestora;  
e)  aprobă raportul  privind  situația  școlară semestrială și  anuală prezentat  de  fiecare profesor- 
diriginte,  precum  și  situația  școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și 
corigențe; 
f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 
potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului; 
g)  propune  acordarea  recompenselor  pentru  elevi  și  pentru  personalul didactic din unitatea 
de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;  
h) validează notele la purtare mai mici de 7;  
i)  avizează (dacă este cazul) oferta  de  curriculum  la  decizia  școlii  pentru  anul  școlar 
următor și o propune spre aprobare consiliului de administrație;  
j) avizează proiectul planului de școlarizare;  
k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza 
cărora se stabilește calificativul anual;  
l)  formulează aprecieri  sintetice  privind  activitatea  personalului didactic,  care  solicit 
acordarea  gradației  de  merit  sau  a  altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului 
de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;  
m) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare 
profesională ale cadrelor didactice; 
n) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului „Profesorul  anului”  
personalului  didactic  de  predare  și  instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea 
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didactică, în unitatea de învățământ; dezbate și avizează regulamentul de organizare și 
funcționare a unității de învățământ; 
o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte 
de acte normative și/sau administrative cu caracter  normativ,  care  reglementează activitatea  la  
nivelul  sistemului național  de învățământ,  formulează propuneri  de  modificare  sau  de 
completare a acestora;  
p)  dezbate  probleme  legate  de  conținutul  sau  organizarea  actului educațional  din  unitatea  
de învățământ  și  propune  consiliului  de administrație măsuri de optimizare a acestuia;  
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității, în condițiile legii; 
s) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și 
orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 
u) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii 
Art.45. Documentele consiliului profesoral sunt: 
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- 
verbale. 
 

Secțiunea a II-a. Consiliul clasei 
 
Art. 46. (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul liceal și profesional și este constituit 
din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat 
al comitetului de părinți al clasei și din reprezentantul elevilor clasei respective. 
(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învățământului liceal și 
profesional. 
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situația o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și a elevilor. 
Art. 47. Consiliul clasei își desfașoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 
obiective:  
(a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu asteptările 
părinților;  
(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
(c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 
(d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 
învățare;  
(e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 
Art. 48. Consiliul clasei are următoarele atribuții: 
(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
(b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de 
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora 
în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral 
validarea mediilor mai mici decât 7. 
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(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui 
sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 
(f) propune dirigintelui, din proprie initiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului 
profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația 
în vigoare; 
Art.49.(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul 
membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 
(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-
verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod 
obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale. 
(3) Mediile la purtare mai mici decât 7 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 
consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a 
cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare 
consiliului profesoral. 
Art.50. Documentele consiliului clasei sunt: 
a) tematica și graficul sedintelor consiliului clasei; 
b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-
verbale. 
 

Secțiunea a III-a. Comisiile metodice 
 
Art.51. (1) În cadrul Colegiului Tehnic Mediensis comisiile metodice se constituie din minimum 
trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul 
comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei. 
(3) Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 
catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfașoară după o tematică 
elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului comisiei 
metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ. 
Art.52. Atribuțiile comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează 
auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale 
elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 
schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este prevăzută în 
Anexa nr. 2 la prezentul regulament;  
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de încadrare cu 
personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere consiliului 
profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; pentru 
învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, oferta de curriculum la decizia şcolii 
este curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi este elaborată de catedrele/comisiile metodice în 
parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale şi propusă spre 
dezbatere consiliului profesoral; 
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b) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea 
obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor; 
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a 
planificărilor semestriale; 
e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 
f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea 
elevilor la disciplina/disciplinele respective; 
h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 
i) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire 
specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare; 
j) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de 
învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 
k) implementează standardele de calitate specifice; 
l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice. 
Art. 53. Atribuțiile șefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul 
managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 
elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, 
după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin 
regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei); 
b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 
atribuția de șef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic; 
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în 
conformitate cu reglementarile legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei 
metodice; 
d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 
e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de 
specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei; 
f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, 
cu acceptul conducerii acesteia; 
g) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 
directorului; 
h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității 
catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; 
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. 
 
 

Capitolul VIII . Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de 
învățământ 

 

Secțiunea I. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare 
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Art.54.(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de 
regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de 
Administrație. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară 
activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu 
partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 
desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind 
educația formală și non-formală. 

(4) Directorul școlii stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art.55. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 
următoarele atribuții: 
a)   coordonează,   monitorizează și   evaluează activitatea   educativă nonformală din unitatea de  
învățământ; 
b)   avizează planificarea   activităților   din   cadrul   programului activităților educative ale 
clasei/grupei; 
c)  elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile 
stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al 
părinţilor, asociaţiei de părinţi şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie 
d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;  
e)  identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 
şi posibilităţile de realizarea a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al 
părinţilor şi asociaţiei de părinţi; 
f)  prezintă consiliului  de  administrație  rapoarte  semestriale  privind activitatea educativă și 
rezultatele acesteia; 
g)  diseminează informațiile  privind  activitățile  educative derulate în unitatea de învățământ; 
h)  facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi şi a 
partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 
susținătorii legali pe teme educative; 
j)  propune/elaborează instrumente  de  evaluare  a  activității  educative nonformale desfășurate 
la nivelul unității de învățământ; 
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul 
programelor de parteneriat educațional; 
l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 
Art.56. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
conține: 
a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 
b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 
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c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada 
vacanțelor școlare; 
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 
e) programe educative de prevenție și intervenție; 
f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor; 
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 
h) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 
i) documente care reglementeaza activitatea extrașcolara, în format letric sau electronic, 
transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea educativă 
extrașcolară. 
Art.57. (1) I.S.J. Sibiu a stabilit ziua de joi, zi metodica pentru coordonatorii pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 
administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare 
instituțională a unității de învățământ. 

 
 
 

Secțiunea a II-a. Dirigintele 
 

Art. 58.(1) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii.  
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 
 (3) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în 

baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 
(4) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să 

aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 
(5) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are 

cel puțin o jumatăte din normă didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa 
respectivă. 
Art. 59.(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului 
cadrului didactic investit cu această responsabilitate. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, 
conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi 
pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de 
învățământ. 

(3) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor 
prevăzute de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu 
particularitățile educaționale ale clasei respective. 

(4) Profesorul diriginte desfașoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările 
elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară 
„Consiliere și orientare”; 

b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, 
educație rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, 
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protecție civilă, educație antiseismica, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de 
persoane, teme de prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor 
normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de 
Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 

(5) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește 
după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor 
identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 

(6) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii 
clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de 
consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. În situația în care 
aceste activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul 
de elevi, un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și 
orientare profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea 
conducerii unității de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte 
elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se 
realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în 
condica de prezență a cadrelor didactice. 
Art. 60.  (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii  sau  susținătorii  
legali,  profesorul  diriginte  stabilește  cel puțin  o  oră în  fiecare  lună în  care  se întâlnește  cu  
aceștia,  pentru prezentarea  situației  școlare  a  elevilor,  pentru  discutarea  problemelor 
educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.  
(2)  Planificarea  orelor  dedicate întâlnirilor  diriginților  cu  părinții, tutorii  sau  susținătorii  
legali  de  la  fiecare  formațiune  de  studiu  se aprobă de către director, se comunică elevilor și 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.  
Art.61. Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 
1. organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul   
semestrului, și ori de câte ori este cazul; 
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 
e) activități educative și de consiliere; 
f) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 

2. monitorizează: 
a) situația la învățătură a elevilor; 
b) frecvența la la ore a elevilor; 
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 
d) comportamentul elevilor in timpul activităților școlare și extrașcolare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități  
de voluntariat; 

3. colaborează cu: 
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor 
situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 
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b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a 
elevilor clasei; 

c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, 
pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul 
păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute 
în legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru 
toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia 
participa si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor 
de studii ale elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea 
Sistemului de Informații Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea 
completării și actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

4. informează: 
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora despre prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ; 
b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și 
parcursul școlar al elevilor; 

c) părinții, tutorii sau susținători legali despre situația școlară, despre 
comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în 
cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 
10 absențe nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de 
corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate 
cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 
Art. 62. Profesorul diriginte are și alte atribuții: 

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, 
părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar; 

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 
consemnează în catalog și în carnetul de elev; 

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de 
către aceștia la învățătura și purtare; 

f) propune consiliului de administrație acordarea 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, fișa psihopedagogică; 

h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 
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i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
j) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 
Capitolul IX . Comisiile din școală 

 
Art.63. La nivelul Colegiului Tehnic Mediensis se constituie și funcționează comisiile de lucru, 
prevăzute de legislația în vigoare și acestea se constituie prin decizia directorului.  

a) Comisia pentru curriculum;  
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 
c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică; 
d) Comisia  de  securitate  și  sănătate în  muncă și  pentru  situații  de urgență; 
e) Comisia de control managerial intern; 

f) Comisia  pentru  prevenirea  și  eliminarea  violenței,  a  faptelor  de corupție   și   
discriminării în   mediul   școlar   și   promovarea interculturalității; 

g) Comisia pentru programe și proiecte educative; 
h) Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului pe scoala; 
i) Comisia de gestionare SIIIR; 

j) Comisia pentru promovarea ofertei școlare; 
k) Comisia de mobilitate; 
l) Comisia de elaborare P.A.S.; 
m) Comisia pentru burse; 
n) Comisia pentru recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a 

formelor de organizare a formării continue. 
Art.64. Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei 
de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art.64 
lit. b) şi f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor 
legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 

Capitolul X . Tipul și conținutul documentelor manageriale 
 
Art.65. Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente manageriale de evidență. 

Art. 66.(1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 
a) rapoartele semestriale asupra activității desfășurate; 
b) raportul anual asupra activității desfășurate; 
c) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 
d) raportul de evaluare internă a calității( CEAC ) 

(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, 
dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la 
atingerea obiectivelor educaționale. 
Art.67. (1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza 
documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare. 
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(2) Documentele de prognoză sunt: 
a) planul de dezvoltare instituțională; 
b) programul managerial (pe an școlar); 
c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar); 
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(3) Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizarii managementului 
unității de învățământ. 
Art.68. Documentele manageriale de evidență sunt: 

a) statul de funcții; 
b) organigrama unității de învățământ; 
c) schemele orare ale unității de învățământ; 
d) planul de școlarizare aprobat; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și 

control/programe operative săptămânale; 
f) dosarul privind siguranța în muncă; 
g) dosarul privind protecția civilă; 
h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 

Art.69. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, rapoartele semestriale şi 

anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ  şi prin transmiterea unui 

exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi fiind documente care 

conţin informaţii de interes public. Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, 

comitetului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, fiind documente care conţin 

informaţii de interes public. Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al 

şcolii (PAS) se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul 

de administraţie. 

Capitolul XI . Structura, organizarea și responsabilitățile personalului 
didactic auxiliar și nedidactic 

 

Secțiunea I. Compartimentul secretariat 
 
Art. 70. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar șef, secretar și 
informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și 
îndeplinește sarcinile stabilite de reglementarile legale și/sau atribuite, prin fișele postului, 
persoanelor menționate la alin. (1). 

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau 
susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru 
aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
Art. 71. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități: 

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de 

învățământ; 
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c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a 
celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către 
consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ; 

d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea 
permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza 
hotărârilor consiliului de administrație; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care 
se acorda elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor 
naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor 
specificate în fișa postului; 

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și 
a statelor de funcții pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor 
școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de 
studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin 
al ministrului educației naționale; 

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 
expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin 
ordin al ministrului educației naționale; 

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, 
prin decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; 
procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementarile 
stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; 

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 
l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile 
juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații 
unității de învățământ; 

n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 
învățământ; 

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 
p) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 
q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 
r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 

școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și 
autorități competente în soluționarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 
contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor 
directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 
Art.72. (1) Secretarul șef al școlii pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind 
responsabil cu siguranța acesteia. 
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(2) Secretarul șef răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor 
de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-
verbal, existența tuturor cataloagelor. 

(3) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 
(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin 

delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității 
de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și 
a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 

(6) Se respectă cu strictețe programul afișat: pentru eliberarea adeverințelor de elevi marți 
și vineri, orele:12-14, iar pentru eliberarea diplomelor marți, miercuri, joi, orele 12-14. 

(7) Se percep următoarele taxe: eliberare foaie matricolă 10 lei, adeverință reconstituire 
plan de învățământ 25 lei, adeverință autentificare diplomă 15 lei, adeverință absolvire fără 
examen 10 lei, adeverință pentru obținerea duplicatului 10 lei, duplicat diplomă 25 lei 
(Regulamentul actelor de studii din 7.11.2011, art.24). 

 
 
 

 

Secțiunea a II-a. Compartimentul financiar 
 
Art.73. (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de 
învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței 
contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului 
unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și 
contabilitatea instituțiilor. 

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați 
asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil” 
sau”contabil șef”. 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 
Art. 68. Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de 
învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de 
administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației 
în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire 
la execuția bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul 

unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori 
de câte ori consiliul de administrație consideră necesar; 
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h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 
k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 
patrimoniul unității; 

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile 
prevăzute de normele legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de 
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de 
administrație. 

 
 
 
 

Secțiunea a III-a. Compartimentul administrativ 
 
Art.74. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodarire a 

unității de învățământ; 
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico - 

materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 

învățământ; 
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

unității de învățământ; 
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire 

la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 
justificările corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe 
linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 
documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării 
contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice; 

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 
Art. 75. Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor 
financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de 
învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
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Art. 76. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea școlii se realizează 
în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 
directorului. 

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

(3) Bunurile aflate în proprietatea Colegiului Tehnic Mediensis sunt administrate de către 
consiliul de administrație. 
 

Capitolul XII. Biblioteca școlii 
 
Art. 77. (1) În cadrul Colegiului Tehnic Mediensis funcționează biblioteca școlară pe baza 
Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare 
și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Programul bibliotecii: 7-13. 

(2) Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege și se subordonează 
directorului unității de învățământ. 

(3) În conformitate cu prevederile legale, în unitățile de învățământ se asigură accesul 
gratuit al elevilor și al cadrelor didactice la Biblioteca școlară Virtuală și la Platforma școlară de 
e-learning înființată de Ministerul Educației Naționale. 

(4) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitățile de învățământ, pentru a 
acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar ori pentru cei care, nu pot 
frecventa temporar școala, din motive de sănătate. 

 

 
Capitolul XIII. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

 

Secțiunea I. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al 
educației 

 
Art.78.(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în cadrul 
Colegiului Tehnic Mediensis.  

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea 
prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din 
partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul 
liceal sau din învăţământul profesional, respectiv în anul I din învăţământul postliceal, se face în 
conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(3) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există 
prevederi specifice de admitere în clasa respectivă. 
Art. 79.(1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și 
prin participarea la activitățile existente în programul școlii. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar 
de către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 
Art. 80. (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către 
cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 
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(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 
justificative. 

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverința eliberată de 
medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau 
certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat. Numărul 
absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 20 de ore de curs pe semestru, iar cererile 
respective trebuie avizate în prealabil de către directorul unității de învățământ. Toate 
adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 
maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul diriginte, 
pe tot parcursul anului școlar. 

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage, de regulă, declararea absențelor 
ca nemotivate. 
Art.81. (1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv 
suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a 
conducerilor cluburilor/asociațiilor sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, 
directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la 
competiții de nivel local, național și internațional. 

(2) Directorul unității de învățământ aproba motivarea absențelor elevilor care participă 
la olimpiadele școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, 
regional și național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 
Art. 82. Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă 
la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, 
redobândind astfel calitatea de elev. 
Art. 83. Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate 
în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 

 
Secțiunea a II-a. Drepturile beneficiarilor primari ai educației 

 
Art.84. Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma 
de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzator intereselor, 
pregătirii și competențelor lor. Se interzic cu desăvârșire orice forme de discriminare sau 
segregare școlară. 
Art.85. (1) Conducerea și personalul din școală au obligația să respecte dreptul la imagine a 
elevilor. 
(2) Nicio activitate organizată în cadrul Colegiului Tehnic Mediensis nu poate leza demnitatea 
sau personalitatea elevilor. 

(3) Conducerea și personalul din școală nu pot face publice date personale ale beneficiarilor 
primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale 
acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 
Art.86.(1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența 
elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 
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(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 
satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului 
unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale 
sau practice. 
(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 
specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua 
lucrarea scrisă. 
(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la alin. (4) este nota rezultată în 
urma reevaluaării.  
(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota 
acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată 
inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma 
reevaluării este de cel puțin un punct, contestația este acceptată. 
(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. 
Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și 
aplică ștampila unității de învățământ. 
(8) Notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 
(9) În situația în care în școală nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la clasa 
respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din alte unități de  
învățământ. 
Art.87. (1)Beneficiarii primari ai educației au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite 
activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în 
condițiile prevăzute de lege. 
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, 
de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională. 
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației 
naționale. 
(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărare, cuantumul și 
numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă stabilesc anual, de către consiliile 
de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele 
elevilor. 
(6) Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori 
cu alte persoane juridice sau fizice. 
 (7) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de 
învățământ de stat, în condițiile legii. 
Art. 88. Colegiul Tehnic Mediensis asigură elevilor servicii complementare cum ar fi: 
consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, 
consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de 
specialitate. Programul cabinetului de asistență psihopedagogică: luni, marți și miercuri, orele: 8-
12. 
Art. 89. (1) Elevii beneficiază de asistență medicală în cadrul cabinetului școlii. 
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate 
a elevilor. Programul cabinetului: zilnic între orele 9-15. Vizarea adeverințelor medicale se face 
în fiecare zi de joi. 
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Art. 90.(1) Elevii școlii înscriși în învățământul profesional și liceal beneficiază, pe tot parcursul 
anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval 
și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval(conform HCL nr.15/2015). 
(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru toate 
categoriile de transport menționate la alin.(1) pe tot parcursul anului calendaristic. 
(3) Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot 
fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe baza de abonament, în limita 
a 50 km, în conformitate cu prevederile legale (Ordonanța nr.29/27.08.2013). 
(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau 
în gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 calatorii dus-
intors pe semestru. 
Art. 91. Elevii au dreptul sa fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate 
deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică 
exemplară. 
Art. 92. (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au 
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. 
(2) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, 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 de deficienţă. 
 
(3) Dacă în unitatea de învățământ se află copii cu dizabilități și/sau CES, prin regulamentul de 
organizare și funcționare se aprobă prezența facilitatorilor în unitatea de învățământ. 
Facilitatorul poate fi unul dintre părinți, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap 
grav, o persoană numită de părinți față de care copilul are dezvoltată o relație de atașament sau 
un specialist recomandat de părinți/reprezentantul legal. 
Numirea de către părinți/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia 
în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaționale. Includerea 
facilitatorului în plan se face fie la solicitarea părinților/reprezentantului legal, fie la 
recomandarea unui profesionist, cu acordul părinților/reprezentantului legal. 
Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul legal asigură 
obligatoriu facilitator. 
Un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în aceeași clasă. 
Părinții/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizații 
neguvernamentale, universități, alte instituții, cu care unitatea de învățământ încheie acorduri în 
acest sens. 
Pentru copiii cu dizabilități și/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului școlar, 
dacă părinții/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, aceștia se adresează unității de 
învățământ pentru a include prevederi pentru asigurarea tratamentului în contractul cu unitatea de 
învățământ. 
Atribuțiile facilitatorului sunt cel puțin următoarele: 
a) supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților 
extrașcolare; 
b) facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze; 
c) facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 
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d) sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs; 
e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre 
didactice și profesioniști din școală; 
f) facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul activităților extrașcolare; 
g) colaborarea cu părinții/reprezentanții legali. 
Prezența facilitatorilor la clasă nu poate fi condiționată de gradul de handicap. 
 
(4) În funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot dobândi 
calificări profesionale corespunzătoare. 
 
Art.93. (1) Pentru beneficiarii primari ai educaţiei cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli 
cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe 
lângă unitaţile de asistenţă medicală. 
(2) Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se fac în 
conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 
Art. 94. (1) Elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare. Activităţile extraşcolare sunt 
realizate în cadrul şcolii, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, 
turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor de funcţionare ale acestora. 
(2) Elevilor le este garantată 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. 
(3) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supus decât acelor limitări care sunt prevăzute 
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 libertăţile altora. 
(4) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în 
şcoală la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. În acest 
caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionat de acordarea 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 a bunurilor. 
(5) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine principiilor 
legale, care guvernează învăţământul preuniversitar, directorul unităţii de învăţământ poate 
propune consiliului de administraţie suspendarea desfăşurării acestor activităţi şi, în baza 
hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activităţi.  
Art.95. (1) Colegiul Tehnic Mediensis garantează libertatea elevilor de a redacta şi difuza 
reviste/publicaţii şcolare proprii, conform legii. 
(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile 
prezentului Regulament directorul propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi 
difuzării acestora şi în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate 

interzice definitiv. 
Art. 96. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 
prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 
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c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 
pentru care elevul este evidenţiat; 
d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi 
economici sau de sponsori; 
f) premii, diplome, medalii; 
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 
străinatate; 
h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
Art. 97. (1) La sfârşitul anului scolar, elevii pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru 
activitatea desfăţurată şi/sau rezultatele obţinute. 
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 
dirigintelui/profesorului/directorului; 
(3) Diplomele se pot acorda: 

(a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 
consiliului profesoral al şcolii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este 
limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai 
dintre aceia care au obţinut media la purtare 10 anual; 
(b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare 
cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate. 
(4) Elevii din învățământul liceal și profesional pot obține premii dacă: 
(a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 
9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni; 
(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 
(c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități 
extrașcolare desfășurate la nivel local, județean/național/internațional 
(d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 
(e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 

Art. 98. Colegiul Tehnic Mediensis  poate stimula activitățile de performanță înaltă ale elevilor 
la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 
reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a 
comunității locale etc. 

 
 

Secțiunea a III-a. Obligaţiile elevilor 
 
Art. 99. Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, 
de a dobândi competenţe şi de a-şi însuşi cunoştineţele prevăzute de programele şcolare. 
Art. 100.(1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută 
decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 
(2) 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 să respecte: 
a) prezentul Regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 
preuniversitar; 
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b) regulile de circulaţie; 
c) normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
d) normele de protecţie civilă; 
e) normele de protecţie a mediului. 
Art. 101. Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar: 
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 
din portofoliu educaţional etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 
de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ  
etc.). Sustragerea, deteriorarea sau distrugerea obiectelor de inventar obligă elevul personal sau 
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 bunurilor deteriorate/sustrase, fapta fiind însoţită şi de sancţiune disciplinară; 
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează 
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăţurarea activităţii de 
învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 
acesteia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de 
noroc; 
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 
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 sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 
curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-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 procesului instructiv-educativ; este interzisă postarea pe reţele de socializare şi 
site-uri de internet a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din şcoală, fără acordul conducerii 
şcolii; 
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unităţii de învăţământ; 
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 
provocatoare; 
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 
de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 
o) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 
personalului unităţii de învăţământ; 
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Art. 102. (1) Ţinuta elevilor va fi decentă, fără elemente de machiaj şi podoabe excesive, frizuri 
excentrice, piercing, tatuaje la vedere. Elevii care vin la şcoală într-o ţinută necorespunzătoare se 
sanţionează cu mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare (cf art. 14 și 16 din Statutul 
elevului, cu posibilitate de revenire asupra scăderii notei la purtare). 
(2) În conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, 
cu modificările și completările ulterioare, semnele distinctive ale şcolii sunt: ecuson care conţine 
antetul şcolii, drapelul şcolii şi uniforma şcolii. Accesul şi părăsirea incintei şcolii se face 
conform anexei la regulament - reguli de acces.  
Art. 103. 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 legătura cu situaţia lor şcolară. 
Art. 104. (1) În şcoală se organizează, permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe 
şcoală al elevilor. Organizarea serviciului pe şcoală este monitorizată de către directorul adjunct 
în colaborare cu diriginţii claselor şi se efectuează numai de către toți elevii. Purtarea ecusonului 
cu însemnele şcolii și a uniformei de către elevul de serviciu, pe tot timpul programului de 
serviciu este obligatorie. 
(2) Atribuțiile elevilor de serviciu sunt cuprinse în anexa la prezentul regulament. 
Art.105. Accesul elevilor la direcţiune, secretariat, contabilitate, bibliotecă şi la cabinetul 
medical se face în timpul programului afişat. 
Art.106. Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le 
restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar. În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare 
primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător 
disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita 
contravaloarea manualelor respective. 
Art. 107.(1) Elevii care săvarșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 
regulamentele școlare, vor fi sancționați și în funcție de gravitatea acestora. 

(2) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 
a)   observaţie individuală; 
b)   mustrare scrisă; 
c)   retragerea  temporară  sau  definitivă  a bursei  de  merit,  a  bursei  sociale, Bani  de 
liceu, a bursei profesionale; 
d)   mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 
e)   preavizul de exmatriculare; 
f)   exmatriculare. 
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi 

părinţilor, tutorilor  sau  susţinătorilor  legali.  Sancţiunea  se  aplică  din  momentul  comunicării  
acesteia sau ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea  elevilor  sub  forma  mustrării  în faţa  colectivului  clasei  sau  al  şcolii  
este interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 2, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul 
obligatoriu. 

(9) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 
Art. 108. Observaţia individuală  constă  în  atenţionarea  elevului  cu  privire  la  încălcarea 
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită  



Regulament de organizare și funcționare 
 

 
37 

 

de  consilierea  acestuia,  care  să  urmărească  remedierea  comportamentului. Sancţiunea  se  
aplică  de  către  profesorul  diriginte sau de către directorul unităţii de învăţământ.  
Art.109. Mustrare scrisă - constă în atenţionarea elevului, în scris de către profesorul diriginte, 
cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii. Sancţiunea se stabileşte de către 
consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. Mustrarea scrisă este redactată de 
profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de 
intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-
se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. Sancţiunea este 
însoţită de scăderea notei la purtare. Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat 
elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia 
în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 
Art. 110. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  
Art. 111. Retragerea temporară sau definitivă a bursei este însoţită de scăderea notei la purtare, 
aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învaţământ. 
Art. 112. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 
unitate de învăţământ - se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul 
profesoral. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  
Art. 113. 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. Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. Sancţiunea se 
consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul 
consiliului clasei 1a sfârşit de semestru sau de an şcolar.  
Art.114. Exmatricularea - eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost 
înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

 (1) Exmatricularea poate fi: 
 a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ 

şi în acelaşi an de studiu; 
 b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 
 c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de 

timp; 
 (2) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ liceal se pot transfera, în anul şcolar următor, 

într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor ROFUIP, a Regulamentului intern şi 
a regulamentelor specifice. 

  (3) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ 
şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului pentru abateri grave, 
prevăzute de ROFUIP sau de Regulamentul intern, sau apreciate ca atare de către consiliul 
profesoral al unităţii de învăţământ. 

 (4) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 
orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 
cumulate pe un an şcolar. 

 (5) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai 
dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

 (6) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
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 (7) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 (8) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 
propunerea consiliului clasei. 

 (9) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din 
ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul 
profesoral. 

 (10) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 
 propunerea consiliului clasei. 

 (11) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
 catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
 (12) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 
  (13) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă 

de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru 
abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

 (14) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin 
care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii 
de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea 
motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau 
orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre 
sancţionare. 

 (15) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal. 

 Art. 115. Anularea sancţiunii 
  (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 102, alin.(2), lit. 
a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, 
până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 
asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

 (2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 
entitatea care a aplicat sancţiunea. 

 
Secțiunea a IV-a. Consiliul elevilor 

 
Art. 116.  Fiecare clasă își 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 și nici nu le este permisă influențarea deciziei 
elevilor. 
Art. 117. (1) Consiliul elevilor este structura consultativă și partener al unității de învățământ și 
reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ. 
(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în 
mod direct. 
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(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și 
nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor. 
(4) Consiliul profesoral al unității de învățământul desemneaza un cadru didactic care va stabili 
legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. 
Art. 118. Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, 
directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la 
problemele de interes pentru aceştia; 
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 
unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 
d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 
f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/provenind din 
medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 
h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ 
preuniversitar; 
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 
cazul în care posturile sunt vacante; 
l ) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii; 
m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie; 
n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă 
comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 
o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative 
extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile 
educative extraşcolare realizate. 
Art. 119. Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură: 
a) Președinte; 
b) Vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală; 
c) Secretar; 
d) Membri: reprezentanții claselor. 
Art. 120. Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau 
postliceal. Președintele Consiliului elevilor participă cu statut de observator, la ședințele 
consiliului de administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la 
invitația scrisă a directorului unității de învățământ.  
Art. 121. Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca 
reprezentanți în Consiliul elevilor. 
 
 
 

Capitolul XIV . Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 
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Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
 
Art. 122. Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. 
Art. 123.  (1) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, 
oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 
(2) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc 
de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 
Art. 124. (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor 
dobândite de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmăreste: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare; 
b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor; 
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea 

cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor; 
Art. 125. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. 
Acestea pot fi: 

a) chestionări orale; 
b) lucrări scrise; 
c) experimente și activități practice; 
d) referate și proiecte; 
e) interviuri; 
f) portofolii; 
g) probe practice; 
h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director  

Art. 126. (1) Numărul de note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplină de studiu, 
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teza), după caz, trebuie să fie cel puțin egală cu 
numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu 
o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note este de două. 
  (2) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial 
trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și 
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. 

(3) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un o notă în plus față de 
numărul de calificative/note prevăzute la alin.(2), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de 
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore. 

(4) Disciplinele, la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de 
desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. 

(5) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 
destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în 
școală până la sfârșitul anului școlar. 

(6) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se 
acordă nota 1. 
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Art. 127. (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au 
obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament. 

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 
acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, 
respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ. 

(3) La sfârșitul fiecărui semestru dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea 
aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev. 
Art. 128. (1) 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 obținute pe parcursul 
desfășurării modulului.  

(2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod 
obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționat de sfârșitul semestrului. Aceasta 
este considerată și media anuală a modulului. 
Art. 129. (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educatie fizică și 
sport. Acestor elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la această disciplină în 
semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în 
catalog, la rubrica respectivă,”scutit medical în semestrul..” sau ”scutit medical în anul școlar..”, 
specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul 
medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament 
sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile 
de sport. Absențele 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 care vor avea în vedere 
recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor 
elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcție de resursele școlii, elevii scutiți medical pot 
beneficia, în timpul orelor de sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit 
afecțiunilor diagnosticate. 
Art. 130. (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără 
disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) si (2) li se vor asigura activități 
educaționale alternative în cadrul școlii, stabilite prin hotărarea Consiliului de administrație. 
Art. 131. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină 
de studiu/modul cel puțin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00. 
Art. 132. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 
situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 
semestru la disciplinele/modulele respective. 
b) au fost scutiți de frecvență de către directorul școlii în urma unor solicitări oficiale, pentru 
perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne 
și internaționale, cantonamente și pregatire specializată; 
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației Naționale; 
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; 
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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. 133. (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 
săptămâni de la revenirea la școală. 

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuti la alin. (1) se face pe baza 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 care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi (2) 
sau a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform 
prevederilor alin.(1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o 
perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau 
două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a 
elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 
Art. 134. Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult două 
discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a 
situației școlare, la cel mult două discipline de studiu. 
Art. 135.  (1) Sunt declarați repetenți: 
a) elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de 
învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar.  
b) elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00; 
c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență  
d) elevii amănați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o 
disciplină/modul; 
e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare 
”Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă 
unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o 
perioadă de 3 ani". 
Art. 136. (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o 
repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă 
prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ. 
(2) În ciclul superior al liceului elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. 
Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 
Art. 137. (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură 
disciplină de învățământ/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 unității de învățământ, în termen de 24 de 
ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență. 
(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 
târziu de data începerii cursurilor noului an școlar. 
(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice 
decât cele care au făcut examinarea. 
Art. 138. (1) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în 
trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale ale clasei la 
care se face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru 
fiecare an de studiu. 
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(2) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, parintele, tutorele sau susținătorul legal al 
elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei 
școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale, la unitatea de 
învățământ primitoare. 
Art. 139. La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învățământ la alta nu se acordă reexaminare. 
Art. 140. Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă, încetează la 
vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi 
care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma 
de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă. 
Art. 141. (1) Consiliul profesoral al școlii validează situația școlară a elevilor, pe clase, în 
ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în 
procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor 
corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici 
de 7,00. 
(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, 
tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către diriginte, în cel mult 
10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 
(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui 
sau susținătorului legal, programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de 
încheiere a situației școlare. 
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al 
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Capitolul XV. Transferul beneficiarilor primari ai educației 
 
Art. 142. Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o 
unitate de învățământ 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 învățământ la alta, în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității 
de învățământ  la care se face transferul. 
Art. 143. Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de 
administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de 
administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 
Art. 144.  În învățământul liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de 
la o grupa /clasa la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, 
în limita efectivelor maxime de elevi la clasă. 
Art. 145.  În învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se 
schimbă filiera, domeniul de pregatire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de 
promovarea examenelor de diferență. Disciplinele/modulele la care se susțin examene de 
diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalitățile de susținere a 
acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și de 
către membrii catedrei. 
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Art. 146. Elevii din învățământul liceal și profesional se pot transfera, păstrând forma de 
învățământ, cu respectarea următoarelor condiții: 
a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul 
semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la 
specializarea la care se solicita transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 
învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea 
acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea 
condiției de medie, menționate anterior; 
b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de 
regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa 
la care se solicită transferul; excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de 
administrație; 
c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot 
transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media 
ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale 
deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferați 
și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei 
medicale județene; 
d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a si a XI-a se pot 
transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului 
promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de 
către consiliul de administrație; 
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași 
clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în 
limita efectivului de 30 de elevi de clasa și în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de 
organizare și funcționare al unității de învățământ la care se solicită transferul. 
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot 
transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la 
profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din 
învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul 
liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și dupa promovarea 
examenelor de diferență. 
Art. 147. (1) Transferurile in care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului 
şi/sau specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vara, conform hotărârii 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul 
(2) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 
direcția de sănătate publică; 
c) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 
Art. 148. Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la 
cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt 
majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ. 



Regulament de organizare și funcționare 
 

 
45 

 

Art. 149.  (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora 
se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre 
învățământul de masă și invers. 
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau 
de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. 
Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul 
centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 
Art. 160. — După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să 
solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la 
care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația 
școlară a celui transferat, în termen de 10 zile  lucrătoare de la primirea solicitării. Până la 
primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat 
participă la cursuri în calitate de audient. 
Art. 150. Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 
învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară 
pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot 
dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către 
inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către 
minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă 
stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 
 
 
 
 

Capitolul XVI. Evaluarea 
 
Art.151. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 
forme fundamentale: 
a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 
Art. 152. (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 
funcţionarea acestora. 
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 
a)îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare; 
b)controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ. 
Art.153. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ 
şi este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării. 
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(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul preuniversitar. 
Art. 154. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 
înfiinţează 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 asigurarea calităţii. 
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 
Art. 155. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional 
şi tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
profesional şi tehnic. 
Art. 156. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
 

Secțiunea I. Evaluarea internă a calității educației 
 
Art.157. (1)  Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ 
și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării. 
(2)  Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 
Art. 158. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se 
înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 
(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și 
propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurare a calității. 
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate. 
Art. 159. În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ 
profesional și tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Național de Asigurare a Calității în 
învățământul profesional și tehnic. 
Art. 160. (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu 
respectarea legislatiei în vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe 
analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară. 
 

Secțiunea a II-a. Evaluarea externă a calității educației 
 
Art. 161. (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a 
unităților școlare, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și 
evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. 
(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în conformitate 
cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar. 
(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii. 
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(4) Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform prevederilor 
legale.  
(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizată de către Agenția Română 
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în 
mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor 
percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
pentru această activitate. 
 

Capitolul XVII.  Partenerii educaționali 
 

Secțiunea I. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 
Art. 162. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele 
legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia acesta. 
Art. 163. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații 
referitoare numai la situația propriului copil. 
Art. 164. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de 
învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul 
unității de învățământ; 
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu dirigintele  

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1). 
Art. 165.  (1) Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu 
personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 
(2) Asociația părinților se organizează și functionează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 166. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu 
salariatul. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, 
tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) si (2), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 
 

Secțiunea a II-a. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 
Art. 167. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de 
a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 
școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care 
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nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform 
legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze 
muncă în folosul comunităţii. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului, prin mijloace stabilite de 
comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul 
profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 
(3) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 
părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale 
solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru 
evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/unitatea de învățământ. 
Art. 168. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a elevilor și a 
personalului unității de învățământ. 
Art. 169. Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al unităților de  învățământ preuniversitar este obligatorie pentru părinții, tutorii sau 
susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 
 

Secțiunea a III. Adunarea generală a părinților 
 
Art. 170.  (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali ai elevilor de la grupă/formaţiune de studiu. 
 
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 
manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 
învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(3) în adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu 
situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 
Art. 171.(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către 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 elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 
prezenţi. In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în 
care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din 
aceştia. 
Art. 172.(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei 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 profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 



Regulament de organizare și funcționare 
 

 
49 

 

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe clasa se compune din 3 persoane: un 
preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid 
responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte. 
(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa 
managerială. 
Art. 173. Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe clasă are următoarele atribuţii: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile 
se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 
nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, 
asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în 
mediul şcolar; 
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi 
unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi 
atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia 
de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în 
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 
extracurriculare; 
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, 
dacă acestea există. 
Art.174.  Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, 
prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi 
organizaţii. 
Art. 175.  (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de 
părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, 
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de 
părinţi nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 
(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din 
unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor. 
 
 

Secțiunea a IV-a. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
 
Art. 176. (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al 
părinților. 
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(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 
comitetelor de părinți.  
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are 
patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a 
primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 
unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi 
interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 
Art. 177. (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți 
ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se 
consemnează în procesul-verbal al ședinței. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia 
sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are 
patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a 
primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 
unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi 
interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 
(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 
juridice. 
(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 
Art. 178. Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 
a) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu 
rol educativ din comunitatea locală; 
b) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 
absenteismului și a violenței în mediul școlar; 
c) promoveaza imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 
d) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților 
în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 
e) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 
f) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu 
părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 
g) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția 
generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației 
elevilor care au nevoie de ocrotire; 
h) sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale; 
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i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de 
integrare socială a absolvenților; 
k) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în 
muncă a absolvenților; 
l) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 
de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 
m) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 
n) are initiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurarea a activității în 
internate și în cantine; 
o) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala 
după școală”. 
Art. 179. (1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ 
poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., 
din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; 
b) acordarea de premii și de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activității extrașcolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială 
precară; 
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 
hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel 
local, județean, regional și național. 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul XVIII. Reguli privind protecţia, securitatea muncii și siguranţa în 
scoală 

Sectiunea I. Protecţia, igiena si securitatea muncii 
 

Art.180. (1) Pentru cunoașterea și respectarea regulilor privind protecţia, igiena și securitatea în 
muncă, conducerea școlii stabileste persoanele responsabile cu aceste activităţi și asigură 
instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă. 
(2) Instruirea personalului angajat în muncă cu problematica protecţiei și securităţii muncii se 
realizează prin următoarele forme: 
A. Instructajul introductiv general, care se face de către persoana responsabilă cu sănătatea și 
securitatea în muncă și la care vor participa: 
-  personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic  
- elevii din clasele care efectuează instruire practică 
- elevii din clasele IX-XII liceu zi, cu normele specifice activităţii acestora 
B. Instructaj periodic, care se face semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
reglementările legale și condiţiile de muncă. 
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 Art.181.  În vederea asigurării condiţiilor pentru protecţia muncii, ori pentru prevenirea 
accidentelor de muncă, unitatea scolară adoptă următoarele măsuri: 
a) stabilește salariaţii cu responsabilităţi de protecţia muncii și le precizează atribuţiile 
prin fișele posturilor; 
b) elaborează reguli specifice fiecărui sector de activitate pentru aplicarea normelor de 
protecţie a muncii; 
c) asigură materialele necesare pentru protecţia muncii și pentru instruirea salariaţilor cu 
normele de protecţie a muncii pe care trebuie să le cunoască și să le respecte; 
d) informează la angajare fiecare persoană asupra condiţiilor de muncă și de protecţia 
muncii; 
e) asigură funcţionarea corectă și permanentă a sistemelor și dispozitivelor de protecţie a 
aparaturii de măsură și control destinate acestui scop; 
f) asigură materialele igienico-sanitare necesare pentru desfăsurarea normală a activităţii 
în instituţie. 
Art.182. Pentru asigurarea condiţiilor normale de igienă și de protecţia muncii, salariaţii și elevii 
contribuie prin: 
a) însușirea și respectarea normelor de protecţie a muncii stabilite; 
b) desfășurarea activităţii în așa fel încât să nu expună pericolului sau îmbolnăvirii 
profesionale persoana proprie și celelalte persoane 
c) aducerea de îndată la cunoștinţa profesorilor de serviciu, conducătorului direct sau 
conducerii școlii a defecţiunilor tehnice sau a oricăror altor situaţii care constituie pericol de 
accidente sau de îmbolnăvire, precum și cazurile în care astfel de accidente s-au produs; 
d) utilizarea tuturor echipamentelor și măsurilor de protecţie puse la dispoziţie sau din 
dotarea locului de muncă. 
 

Secțiunea a II-a. Prevenirea și stingerea incendiilor 
 

Art.183. (1) În scopul aplicării și respectării regulilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, 
conducerea Colegiului Tehnic Mediensis are următoarele responsabilităţi: 
a) stabilește prin dispoziţie scrisă responsabilităţile și modul de organizare a activităţii 
de prevenire și stingere a incendiilor; 
b) asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor prin comisia desemnată 
și verifică modul de cunoastere și capacitatea de punere în aplicare a acestora; 
c) asigură dotările necesare pentru stingerea incendiilor și menţinerea acestora în stare 
permanentă de funcţionalitate pentru intervenţii în caz de incendiu; 
d) asigură instruirea salariaţilor proprii, a elevilor si colaboratorilor externi, cu privire la 
normele de prevenire si stingere a incendiilor; 
e) asigură elaborarea si reactualizarea regulamentului de organizare si desfăsurare a 
activităţii de prevenire si stingere a incendiilor, si cunoasterea acestuia de către toţi salariaţii si 
elevii; 
f) asigură alocarea în bugetul anual de venituri si cheltuieli a mijloacelor financiare 
necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii si funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire si 
stingere a incendiilor, precum si a celorlalte activităţi specifice. 
(2) pentru asigurarea respectării regulilor si măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, 
salariaţii au următoarele obligaţii: 
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a) să cunoască si să respecte regulile generale de prevenire si stingere a incendiilor 
stabilite si sarcinile specifice fiecărui loc de muncă si pregătire; 
b) să nu intervină asupra mijloacelor si dotărilor destinate prevenirii si stingerii 
incendiilor, decât în caz de forţă majoră; 
c) să comunice imediat profesorilor de serviciu, conducătorilor de practică sau 
conducerii cazurile ce pot constitui pericol de incendii; 
d) la terminarea programului de lucru sau de pregătire, să ia măsuri care să înlăture orice 
pericol de incendiu; 
e) să participe efectiv si, în funcţie de atribuţiile si cunostinţele personale, la înlăturarea 
pericolelor de incendii si la stingerea incendiilor când acestea s-au produs 

 
Secțiunea a III-a. Reguli privind siguranţa civică 

 

Art. 184. Pentru asigurarea securităţii și siguranţei elevilor și a personalului angajat în timpul 
desfășurării activităţii specifice în școală, se vor respecta prevederile cuprinse în anexa 1 a 
prezentului Regulament Intern (Plan de măsuri pentru siguranţa civică în scoală). 
 

 

Capitolul XIX. Reguli privind soluţionarea cererilor, propunerilor, sesizărilor 
și reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

 
Art.185. (1) Colegiul Tehnic Mediensis respectă și garantează dreptul constituţional de 
petiţionare a salariaţilor și elevilor. 
(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers 
individual, scris și semnat, adresat conducerii, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere 
sau o reclamaţie. 
Art.186. (1) Petiţiile adresate conducerii vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a 
corespondenţei, de îndată ce sunt primite, și se va înmâna petentului dovada primirii și 
înregistrării petiţiei. 
(2) De primirea și înregistrarea petiţiilor răspunde secretarul scolii,  iar de soluţionarea în 
termenul prevăzut de lege, conducerea unităţii. 
(3) În funcţie de obiectul petiţiei, conducerea va desemna  persoana competentă să cerceteze și să 
propună măsuri de soluţionare a acestora sau va înainta petiţia forurilor superioare. 
(4) Petiţiile anonime și cele care nu au datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în 
considerare și vor fi clasate. 
Art.187. (1) Persoanele care au primit spre cercetare și rezolvare petiţii, au obligaţia să analizeze 
temeinic conţinutul acestora, să verifice veridicitatea susţinerilor și legalitatea solicitărilor, și să 
întocmească un referat cu cele constatate și cu propuneri de soluţionare. 
(2) Pe baza constatărilor, persoana însărcinată cu verificarea și soluţionarea, va prezenta 
conducătorului propuneri privind  răspunsul ce urmează a fi înaintat petentului, motivat din punct 
de vedere al normelor legale în domeniu. 
(3) Procedura de primire, înregistrare, cercetare si comunicare a răspunsului trebuie să se 
încadreze în termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.27/30.01.2002. 
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(4) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel ce a 
primit spre soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea 
termenului, care nu poate fi mai mare de 15 zile. 
(5) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeasi problemă, 
acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la 
toate petiţiile. 
(6) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost 
adresată si de persoana care a întocmit referatul de cercetare. 
Art.188. (1) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea si 
soluţionarea petiţiilor constituie abateri disciplinare: 
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 
b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal si a 
normelor prezentului regulament; 
c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării fără a fi 
înregistrată si fără a fi repartizată 
(2) Abaterile prevăzute la al.(1) se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în 
prezentul regulament. 
 

 

Capitolul XX.  Abaterile disciplinare și sancţiunile aplicabile. Recompense 
 
Art.189. (1) Abaterea disciplinară este, potrivit art.247, al.(2) din Codul Muncii, „o faptă în 
legătură cu munca și care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârșită cu vinovăţie de către 
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de 
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici” 
(2) Conducerea Colegiului Tehnic Mediensis dispune de prerogativele legale de a stabili și a 
sancţiona abaterile disciplinare potrivit Legii Educației, Codului Muncii și prezentului 
regulament. 
Art.190. (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârșite de salariaţi, cu vinovăţie: 
a) absenţe nemotivate sau întârzieri repetate de la serviciu; 
b) părăsirea locului de muncă, înainte de terminarea programului, fără aprobarea 
directorului; 
c) întârzieri repetate și neglijenţă în efectuarea lucrărilor, precum și executarea acestora 
la un nivel calitativ necorespunzător; 
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuţiile de serviciu; 
e) atitudini ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor în unitatea scolară sau în 
timpul desfăsurării activităţilor extracurriculare, faţă de colegii de muncă, faţă de conducerea 
unităţii sau faţă de elevi; 
f) exprimarea unor opinii sau desfăsurarea în timpul programului a unor activităţi cu 
caracter politic; 
g) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor petiţii în afara cadrului legal; 
h) nerespectarea secretului profesional, precum si a confidenţialităţii datelor si 
informaţiilor care au acest caracter; 
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i) prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea unor 
astfel de băuturi în incintele unităţii. 
(2) De asemenea, constituie abateri disciplinare și încălcarea celorlalte norme concrete privind 
disciplina muncii în instituţie, stabilite prin Cap.IV, art.27. al prezentului regulament intern, 
precum si referitoare la soluţionarea petiţiilor(Cap.XIX). 
Art.191. (1) Personalul didactic de predare, auxiliar si cel de conducere, răspund disciplinar 
pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, potrivit contractului individual de muncă, precum si 
pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului si 
prestigiului instituţiei. 
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la al.(1) sunt cele prevăzute 
în Legea Educației, respectiv: 
a) observaţie scrisă; 
b) avertisment; 
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 
conducere, de îndrumare si control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
d) suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare, ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare și 
de control; 
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare și de control din învăţământ; 
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
(3) Procedura de constatare și aplicare a sancţiunilor prevăzute la al.(2) este cea stabilită  de 
Legea Educației. 
Art.192. (1) Pentru abaterile disciplinare prevăzute la art.179 al prezentului regulament intern, 
personalului nedidactic i se pot aplica sancţiunile prevăzute de art.248, al.(1) din Codul Muncii, 
după cum urmează: 
a) avertisment scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăsi 10 
zile lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăsi 60 zile; 
d) reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului si/sau, după caz, si a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 
1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură, nu poate fi dispusă fără efectuarea unei 
cercetări disciplinare prealabile. 
Art.193. (1) Definirea sancţiunilor prevăzute la art.181, al.1 a prezentului regulament este 
următoarea: 
A. Avertisment scris – constă în atenţionarea scrisă a salariatului care a comis o 
abatere de mai mică gravitate, cu privire la abaterea săvârsită si punerea în vedere că în cazul 
săvârsirii de noi abateri va fi aplicată o sancţiune mai gravă. 
B. Suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate 
depăsi 10 zile lucrătoare, constituie sancţiunea care se aplică salariatului în cazul repetării 
abaterilor sau săvârsirea cu intenţie a unei abateri mai grave. 
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Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa Colegiului Tehnic Mediensis, iar pe 
perioada de suspendare salariatul nu beneficiază de drepturile prevăzute în contract. 
C. Retrogradarea din funcţie reprezintă sancţiunea aplicabilă salariatului care nu 
este la prima abatere si săvârseste cu intenţie o faptă sau fapte ce prejudiciază ordinea si 
activitatea instituţiei. 
D. Reducerea salariului cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni se aplică salariatului 
care a săvârsit abateri grave si repetate, pentru care a mai fost sancţionat, si care au produs 
prejudicii materiale sau au afectat grav imaginea Colegiului Tehnic Mediensis. 
Fiind penultima sancţiune înainte de desfacerea disciplinară a contractului de muncă, aplicarea 
acestei sancţiuni se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii 
persoanei care a fost sancţionată. 
E. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă 
sancţiunea maximă, ce poate fi aplicată atât pentru săvârsirea cu intenţie a unei abateri deosebit 
de grave, cât si pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului, de natură a perturba grav 
ordinea si activitatea Colegiului Tehnic Mediensis . 
La constatarea abaterii grave sau abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii, 
concedierea salariatului este dispusă în condiţiile art.61, lit.a din Codul Muncii. 
 (2) Sancţiunile prevăzute la art.181, al.(1) se aplică în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârsită de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
a) împrejurarea în care fapta a fost săvârsită; 
b) gradul de vinovăţie a salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat. 
 
Art.194. Se stabilește procedura constatării si sancţionării abaterilor disciplinare a personalului 
didactic, didactic auxiliar si nedidactic a Colegiului Tehnic Mediensis după cum urmează: 

(1). Conducerea unităţii constată săvârsirea abaterii disciplinare si întocmeste un raport 
prin care sesizează comisia de disciplină (pentru personalul didactic si didactic auxiliar sau cea 
pentru personalul nedidactic), numită si aprobată de consiliul de administrație. 

(2). Comisia împuternicită să efectueze procedura disciplinară va/vor convoca cu 48 ore 
înainte, în scris salariatul asupra căruia se efectuează cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora 
si locul întrevederii. 

(3). La data stabilită la pct.2, comisia împuternicită cu procedura disciplinară prealabilă 
va prezenta salariatului faptele de care este acuzat si îi va solicita să-si prezinte verbal si în scris 
susţinerile si apărările. În tot timpul cercetării prealabile, reprezentantul sindicatului va putea 
face intervenţii pentru clarificarea tuturor aspectelor si pentru apărarea drepturilor salariatului în 
cauză. 

(4). Desfășurarea procedurii de cercetare prealabilă va fi consemnată într-un raport pe 
care persoana împuternicită îl întocmeste si în care vor fi cuprinse procedura parcursă, susţinerile 
salariatului, intervenţiile reprezentantului sindicatului, concluziile la care s-a ajuns. 

(5).Raportul prevăzut la pct.4, însoţit de nota explicativă si susţinerile scrise ale 
salariatului, vor fi prezentate consiliului profesoral în vederea stabilirii sancţiunii; 

(6). Directorul emite decizia de sancţionare, în cel mult 30 zile calendaristice de la data 
luării la cunostinţă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
săvârsirii faptei; 
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(7). Sub sancţiunea nulităţii absolute, în ordinul de stabilire a sancţiunii se va cuprinde în 
mod obligatoriu: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, din contractul colectiv de 
muncă, ce au fost încălcate de salariat; 
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care în condiţiile prevăzute la 
art.267, al.(3) din Codul Muncii nu a fost efectuată cercetarea; 
d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea; 
e) termenul în care decizia de aplicare a sancţiunii poate fi contestat si 
instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(8). Decizia de aplicare a sancţiunii se comunică salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.  
Comunicarea se predă salariatului cu semnătură de primire, iar în caz de refuz al primirii se 
trimite prin scrisoare recomandată la domiciliul sau resedinţa comunicată de acesta. 
  (9). Împotriva sancţiunii aplicate persoana în cauză poate face plângere la conducătorul 
instituţiei sau forurilor ierarhice superioare. In situaţia în care nu este mulţumit de răspunsul 
primit, cel în cauză se poate adresa instanţei de judecată. Procedura prevăzută la prezentul alineat 
trebuie realizată în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. 
Art.195. Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea disciplinară prealabilă, fără un 
motiv obiectiv, cât si refuzul salariatului de a formula și susţine apărările în favoarea sa, dă 
dreptul conducerii  de a aplica sancţiunea numai pe baza propunerilor comisiei împuternicite să 
efectueze procedura disciplinară, fără cercetarea disciplinară prealabilă. 
Art.196. (1)  Se stabilesc etapele premergătoare declansării procedurii de constatare si 
sancţionare disciplinară, după cum urmează: 
 
 

ABATERE PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

Întârziere la ore (mai 
mult de 5 minute)  

Atenţionare verbală Notarea în condica de prezenţă 
Atenţionarea în Consliul profesoral 
Atenţionare în CA cu cererea unei note 
explicative 
Neplata orei    
Propunerea de sancţionare 

Nesemnarea zilnică a 
condicii de prezenţă 

Avertisment verbal si 
notarea în condică cu 
posibilitatea semnării 
ulterioare 

Notarea în condica de prezenţă 
Atenţionarea in Consiliul profesoral 
Atenţionarea în Consiliul de administraţie cu 
cererea unei note explicative 
Neplata orei 
Propunere de sancţionare 

Absenţă nemotivată de 
la ore 

Neplata orei Neplata orelor 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

Absenţă nemotivată de 
la CP 

Avertisment verbal Atenţionare în CA cu cererea unei note 
explicative 
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ABATERE PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

Diminuarea calificativului anual 

Atitudine 
necorespunzătoare faţă 
de elevi si faţă de colegi 

Avertisment verbal Atenţionare în CA cu cererea unei note 
explicative 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

Accesul în unitate al 
profesorilor  care se află 
în imposibilitatea de a 
desfăsura activitatea 
instructiv- educativă 

Neplata orei si 
atenţionare în CA cu 
cererea unei note 
explicative 

Se aplică sancţiunile art.280 din Legea Educației - 
Statutul personalului didactic 

Neprezentarea 
documentelor de 
proiectare 

Avertisment verbal Diminuarea calificativului anual 

Neîndeplinirea 
sarcinilor si a 
responsabilităţilor 
acceptate prin fisa 
postului 

Avertisment verbal Atenţionare în C A cu cererea unei note 
explicative 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

Efectuarea defectuoasă  
sau neefectuarea 
serviciului pe scoală 

Atenţionare in CP 
Propunere de 
sancţionare (în 
situaţii grave, la 
propunerea comisiei 
de cercetare 
disciplinară) 

Atenţionare în C A cu cererea unei note 
explicative 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

 
Art. 197. Salariaţii care îsi îndeplinesc sarcinile pot primi conform dispoziţiilor legale, 
recompense: 
- consemnarea în dosarul personal 
- orele suplimentare prestate la cererea conducerii unităţii se vor compensa cu timp liber 
corespunzător de comun acord cu salariatul 
- aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, 
precum si pentru acordarea gradaţiilor de merit. 
 
Art. 198. Sancțiuni aplicate elevilor: 
 

ABATERI PRIMA DATĂ ÎN MOD REPETAT 
Este interzis oricărui elev să aducă 
în şcoală sau în clasă persoane 
străine sau să fie aşteptat de 
persoane străine în şcoală  

Observație individuală Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 

Este interzis oricărui elev să aducă 
jigniri şi să manifeste agresivitate în 
limbaj şi în comportament faţă de 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Scăderea mediei la purtare 

Mustrare scrisă 
Discutarea cazului în consiliul 
profesoral 
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conducere, personalul didactic şi 
nedidactic şi colegi din unitatea 
şcolară 

cu cel puțin 1 punct  Scăderea mediei la purtare cu 1-
3 puncte mai mult față de 
sancțiunea anterioară 

Se interzice cu desăvârşire bătaia în  
şcoală şi în curtea şcolii, între elevi 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Scăderea mediei la purtare 
cu cel puțin 2 puncte 
Consiliere psihopedagogică 

Scăderea mediei la purtare cu 4-
8 puncte în funcţie de gravitatea 
faptei, mergând până la 
exmatriculare în cazul elevilor 
claselor XI –XII 
Consiliere psihopedagogică 
Retragerea temporară sau 
definitivă a bursei 

Se interzice cu desăvârşire fumatul 
în sălile de clasă, pe culoare, în 
grupurile sanitare, curtea şcolii şi în 
imediata vecinătate a şcolii 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 
 

Se interzice introducerea și/sau 
difuzarea în şcoală a materialelor 
care au un caracter obscen sau 
pornografic 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 3 
puncte 

Elevilor li se interzice să dețină, să 
consume sau să comercializeze, în 
perimetrul unității de învățământ și 
în afara acestuia, droguri, substanțe 
etnobotanice, băuturi alcoolice, 
țigări sau să participe la jocuri de 
noroc 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Scăderea mediei la purtare 
cu cel puțin 2 puncte 
 

Scăderea mediei la purtare cu 4-
8 puncte în funcţie de gravitatea 
faptei, mergând până la 
exmatriculare în cazul elevilor 
claselor XI –XII 
Consiliere psihopedagogică 
Retragerea temporară sau 
definitivă a bursei 

Elevilor li se interzice să introducă 
și/sau să facă uz în perimetrul 
unității de învățământ de orice tipuri 
de arme sau produse pirotehnice 
cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, 
brichete etc., precum și sprayuri 
lacrimogene, paralizante sau alte 
asemenea care, prin acțiunea lor, pot 
afecta integritatea fizică și psihică a 
beneficiarilor direcți ai educației și a 
personalului unității de învățământ 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Scăderea mediei la purtare 
cu cel puțin 2 puncte 
 

Scăderea mediei la purtare cu 2-
4 puncte în funcţie de gravitatea 
faptei, mergând până la 
exmatriculare în cazul elevilor 
claselor XI –XII 
Consiliere psihopedagogică 
Retragerea temporară sau 
definitivă a bursei 

Se interzice lansarea anunțurilor 
false cu privire la amplasarea unor 
materiale explozibile în perimetrul 
unității de învățământ 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Consiliere psihopedagogică 

Scăderea mediei la purtare în 
funcţie de gravitatea faptei, 
mergând până la exmatriculare 
în cazul elevilor claselor XI –XII 

Este interzisă părăsirea curţii şcolii 
în pauze. Pot ieşi numai elevii cu 
bilet de învoire de la profesorul de 
serviciu/diriginte/director 

Observație individuală 
Anunţarea părinţilor 

Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 
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Este interzisă deranjarea colegilor şi 
profesorilor în timpul orelor de curs 

Observație individuală 
 

Anunţarea părinţilor 
Consiliere psihopedagogică 

Este interzisă însuşirea obiectelor, 
banilor aparţinând altor persoane 
(furt) 

Mustrare scrisă + discuție 
cu părinții 
Consiliere psihopedagogică 

La clasele IX – X: scăderea 
mediei la purtare cu 2 - 4 puncte 
în funcţie de gravitatea faptei, 
mergând până la exmatriculare 
în cazul elevilor claselor XI – 
XII şi anunţarea organelor 
competente 

Este interzisă utilizarea telefoanelor 
mobile cu/ fără cameră precum şi a 
aparatelor de înregistrare audio-
video în timpul orelor. Prin excepție, 
este permisă utilizarea telefoanelor 
mobile în timpul orelor de curs, doar 
cu acordul cadrului didactic, în 
situații de urgență sau dacă 
utilizarea lor poate contribui la 
optimizarea procesului instructiv-
educativ 

Observație individuală 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 

Elevii nu au voie să folosească 
aparatura din sala de sport şi din 
curtea şcolii (să nu se agaţe de 
barele porţilor de fotbal, handbal sau 
panourilor de baschet) decât în 
prezenţa profesorului de educaţie 
fizică. 

Observație individuală 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 

Este interzis elevilor să deterioreze 
bunurile din patrimoniul unităţii de 
învăţământ 

Observație individuală + 
discuție cu părinții 
Remedierea sau achitarea 
contravalorii bunurilor 
distruse  
 

Mustrare scrisă + discuție cu 
părinții 
Remedierea sau achitarea 
contravalorii bunurilor distruse 
şi scăderea mediei la purtare cu 
3 puncte 

Nerespectarea serviciului în şcoală 
sau părăsirea serviciului fără învoire 

Observație individuală 
Anunţarea dirigintelui 
Absenţe nemotivate în ziua 
respectivă 

Mustrare scrisă 

Băieţii nu au voie să poarte, în 
şcoală, pantaloni scurţi. De 
asemenea, nu vor intra în şcoală 
îmbrăcaţi în maieuri sau haine cu 
înscrisuri sau imagini indecente. 
Tunsoarea să fie decentă, părul 
îngrijit, curat.  

Observație individuală 
 

Mustrare scrisă + discuție cu 
părinții 
Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 

Fetele trebuie să aibă o 
îmbrăcăminte decentă. Este interzisă 

Observație individuală 
 

Mustrare scrisă + discuție cu 
părinții 
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intrarea în şcoală cu machiaj 
excesiv, pantaloni scurți, fuste 
indecent de scurte sau alte ținute 
provocatoare. 

Scăderea mediei la purtare cu 
câte 1 punct la fiecare repetare 

 
 

 
Capitolul XXI. Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale 

specifice 
 

Răspunderea angajatorului și a angajaţilor 
 

Art.199. (1) Potrivit art.254 din Codul Muncii, unitatea este obligată, în temeiul normelor și 
principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariatul care a suferit un 
prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul. 
 (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate 
adresa cu plângere instanţelor judecătoresti competente. 
 (3) În cazul în care a plătit despăgubiri, unitatea are dreptul să-și recupereze suma 
aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei. 
Art.200. (1) Salariaţii Colegiului Tehnic Mediensis  răspund patrimonial în temeiul normelor si 
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse instituţiei din vina 
si în legătură cu munca lor. 
 (2)  Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră, de alte cauze 
neprevăzute si care nu puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 
al serviciului. 
 (3) Stabilirea răspunderii materiale și recuperarea pagubelor produse instituţiei se face în 
conformitate cu normele stabilite prin art.254 din Codul Muncii si prin alte reglementări legale în 
materie. 
Art.201. Colegiului Tehnic Mediensis și salariaţilor acestuia îi sunt aplicabile normele privind 
răspunderea contravenţională si răspunderea penală, stabilite prin art.260 din Codul Muncii si 
celelalte dispoziţii legale în materie. 
 
 

CAPITOLUL XXII. Norme privind accesul la informaţiile de interes public și 
relaţiile cu mass-media 

 

Art. 202. În Colegiul Tehnic Mediensis,  persoană juridică, parte componentă a sistemului public 
naţional de educaţie, accesul la informaţiile de interes public este garantat, potrivit normelor 
stabilite prin Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de drept public. 
 
Art.200. Sunt informaţii de interes public la nivelul Colegiului Tehnic Mediensis următoarele: 
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea unităţii; 
b) structura organizatorică, programul de funcţionare și programul de audienţe; 
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea unităţii; 
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d) coordonatele de contact ale instituţiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa 
de e-mail și adresa paginii de internet; 
e) sursele de finanţare, bugetul și bilanţul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) alte informaţii care nu au fost clasificate, ca și informaţii secrete, secrete de serviciu  
sau confidenţiale. 
 
Art.203. (1) Accesul la informaţiile prevăzute la art.192 se realizează prin: 
a) afișarea la sediul Colegiului Tehnic Mediensis sau publicarea în mijloacele de 
informare în masă; 
b) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii destinate acestui scop. 

(2) Persoanele fizice si juridice, care dovedesc un interes legitim faţă de informaţiile 
prevăzute la art.192, vor putea obţine aceste informaţii și prin solicitare scrisă, care va cuprinde: 
a) datele de identificare ale solicitantului (denumirea persoanei juridice, persoanei 
fizice, adresa, domiciliul, telefon, fax, etc.); 
b) descrierea informaţiei solicitate; 
c) motivarea interesului legitim; 
d) data solicitării si semnătura solicitantului. 

(3) Solicitarea prevăzută la al.(2) se va prezenta personal la secretariatul instituţiei, sau va 
fi adresată prin postă, și va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. 

(4) După înregistrare, solicitarea va fi prezentată persoanei responsabilă cu informaţiile 
de interes public, numită de conducerea unităţii, care o va analiza și va aprecia dacă informaţiile 
solicitate sunt de interes public si solicitantul are un interes legitim pentru obţinerea acestor 
informaţii. 

(5) În situaţia în care informaţiile solicitate nu sunt de interes public si solicitantul nu a 
dovedit un interes legitim pentru obţinerea informaţiilor solicitate, se va comunica solicitantului 
acest lucru. 

(6) Când condiţiile de solicitare și obţinere a informaţiilor sunt îndeplinite, persoana 
împuternicită va pregăti răspunsul, pe care îl va prezenta la semnat conducerii Colegiului Tehnic 
Mediensis . Răspunsurile vor fi semnate de director și de persoana împuternicită să răspundă de 
accesul la informaţiile de interes public. 

(7) În situaţia în care, pentru soluţionarea cererilor privind informaţiile de interes public 
se impune multiplicarea unor documente, aceasta se va face pe cheltuiala solicitantului. 

(8) Cererile de informaţii de interes public vor fi rezolvate potrivit art.7 din Legea 
nr.544/2001, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării 
solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor, documentare si urgenţa 
solicitării. 

(9) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează si se comunică în termen de 
5 zile de la primirea petiţiilor. 

(10) Solicitarea si obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt 
întrunite condiţiile tehnice necesare și în format electronic. 
Art.204. (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public ale 
Colegiului Tehnic Mediensis este garantat. 
 (2) Accesul în școală a reprezentanților mass-media este permis doar cu aprobarea 
conducerii Colegiului Tehnic Mediensis    
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 (3)  Reprezentanţii mass-media pot obţine informaţii de interes public direct de la 
conducerea unităţii sau prin responsabilul cu imaginea și relaţii cu mass media al școlii: 
prof.Delia Cacovean. 
 (4) De regulă, informaţiile de interes public solicitate de reprezentanţii mass-media se 
furnizează prompt, cu excepţia cazurilor când soluţionarea impune documentare sau multiplicare 
de documente, când se vor aplica regulile prevăzute la art.191 din prezentul regulament. 
Art.205. (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat cu soluţionarea cererilor privind 
accesul la informaţiile de interes public, de a primi si soluţiona cererile de obţinere a 
informaţiilor de interes public, constituie abatere disciplinară si se sancţionează potrivit 
prezentului regulament. 
 (2) Litigiile privind accesul la informaţiile de interes public, dintre Colegiului Tehnic 
Mediensis si persoanele care se consideră lezate în exercitarea dreptului la informaţiile de interes 
public, se soluţionează potrivit dispoziţiilor art.21-22 din Legea nr.544/2001 si art.31-34 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.123/2002. 
 
 

CAPITOLUL XXIII. Norme privind protecția datelor cu caracter personal 
 
Art.206. Sunt considerate date cu caracter personal: 
- numele 
- adresa de domiciliu / reședință 
- codul numeric personal 
- data nașterii 
- seria și nr. actului de identitate 
- fotografia persoanei 
- semnătura olografă 
- adresa de e-mail 
- profilul on-line 
- I.P.ul 
Art.207. Colegiul Tehnic Mediensis prelucrează datele cu caracter personal următoarelor 
categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la Art.206.: 
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la 
testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi 
personal nedidactic în relaţii contractuale cu Colegiul Tehnic Mediensis. 
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai 
familiei acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială 
derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul "Bani de liceu”, Programul 
"Euro200", Programul "Bursa profesională”, diverse alte tipuri de burse, precum şi a altor 
programe similare); 
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană 
care intră în sediu, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-video; 
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu 
Colegiul Tehnic Mediensis. 
Art.208. Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2017 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Colegiul 
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Tehnic Mediensis are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 
specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute 
la Art.205. Scopul colectării datelor este: 
a) Pentru persoanele prevazute la litera a: Prestari de servicii ale Colegiului Tehnic Mediensis 
pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea 
informaţiile colectate de către Colegiul Tehnic Mediensis sunt folosite pentru analize şi 
prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului 
educaţional. 
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la litera b: protecţia socială. 
c) Pentru persoanele fizice prevazute la litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii 
publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi 
securitate.. 
d) Pentru persoanele fizice prevazute la litera d: evidenţa financiar contabilă a Colegiul Tehnic 
Mediensis. 
Art.209.  Motivaţia colectării şi prelucrării 
a) Scopul major pentru care Colegiul Tehnic Mediensis colectează date cu caracter personal ţine 
de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în 
managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu 
este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii 
despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul 
monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), acestea fiind necesare în 
vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Colegiul Tehnic Mediensis, cu respectarea 
prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în 
învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul 
refuzului de a furniza aceste date, Colegiul Tehnic Mediensis poate să refuze iniţierea de 
raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor 
speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi 
dreptului fiscal. De asemenea Colegiul Tehnic Mediensis colectează şi o serie de informaţii care 
nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii 
modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru 
realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea 
unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei 
electronice. In cazul in care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea 
unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date a 
Colegiului Tehnic Mediensis a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor 
informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca Colegiul Tehnic Mediensis să transmită 
informaţii despre serviciile sale. 
b) În situaţiile prevăzute la Art.205., litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca 
persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie 
socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii 
de beneficiar a programelor de protecţie socială. 
c) În situaţiile prevăzute la Art.205., litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi 
prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar 
contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza 
duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între Colegiul Tehnic Mediensis şi 
respectivele persoane. 
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Art.210. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal 
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai 
următorilor destinatari: 
a) In cazul prevazut la Art.205., literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai 
persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte 
persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale în numele operatorului, autoritatea 
judecătorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite 
informaţii. 
Art.211. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate 
La cererea persoanelor fizice, Colegiul Tehnic Mediensis confirmă dacă prelucrează sau nu date 
personale, în mod gratuit. Colegiul Tehnic Mediensis se obligă să rectifice, să actualizeze, să 
blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare 
nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016. 
Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, 
de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se 
adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa 
solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, cand prelucrarea de catre 
Colegiul Tehnic Mediensis a datelor este obligatorie. 
Art.212. Prelucrarea datelor speciale 
Colegiul Tehnic Mediensis va prelucra următoarele date speciale, în următoarele condiții: 
a.Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un 
post de profesor de religie/profesorilor de religie din cadrul unităților de învățământ 
preuniversitar din județul Sibiu 
Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de 
secretariat. 
Transferul acestor date personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță cu 
prevederile legale, către Ministerul Educației Naționale. 
b. Date privind sănătatea angajaților Colegiul Tehnic Mediensis. 
aa. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc 
doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de departamentul 
pentru resurse umane. 
bb. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, 
în condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate. 
Angajații Colegiul Tehnic Mediensis nu au obligația dezvăluirii secretului diagnosticului medical 
către angajator. 
c. Date privind apartenența la sindicate 
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, Colegiul Tehnic Mediensis poate solicita 
nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul 
afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și 
responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal. 
d. Date personale care nu se solicită 
Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
confesiunea religioasă - cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, apartenența 
sindicală - cu excepția prevăzută mai sus -, prelucrarea de date biometrice și genetice, date 
privind sănătatea –cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei 
persoane fizice. 
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Art.213. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu 
Angajații Colegiului Tehnic Mediensis vor utiliza în cadrul sarcinilor de serviciu adrese de e-
mail de serviciu, nu personale, iar la încheierea contractului de muncă au obligația de a se 
asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către 
noul titular al postului. 
Art.214. Încălcarea securității datelor cu caracter personal 
Angajații Colegiului Tehnic Mediensis care observă o încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul prelucrării datelor cu 
caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată. 
Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația la ISJTM și va 
notifica Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul 
U.E. nr. 679 / 2016. De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor. 
Art.215. Angajații Colegiului Tehnic Mediensis vor afișa public date cu caracter personal doar 
dacă există acordul persoanei / persoanelor în cauză. În situația în care acordul este negativ, se 
poate recurge la anonimizare. 
 

Capitolul XXIV. Dispoziţii finale 
 

Art. 216.  Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naţionale. 
Art. 217. (1) în unitatea  de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 
mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de 
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în 
situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special 
amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 
Art. 218. (1) În unitatea de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este 
interzisă orice formă de discriminare a copiîlor/elevilor şi a personalului din unitate. 
(2) În unitatea de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor 
cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării 
la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele 
asemenea. 
Art. 219. Pentru laboratoarele de informatică sunt valabile reguli specifice care se comunică 
tuturor elevilor la prima oră de informatică, iar în privinţa activităţii în celelalte ateliere, 
laboratoare și cabinete se vor prelucra regulile de protecţia muncii și PSI în prima oră de curs. 
Aceste reguli specifice fiecărui laborator și cabinet devin ANEXE ale prezentului ROI. 
Art.220. Unitatea de învăţământ nu își asumă nici o responsabilitate pentru dispariţia obiectelor 
personale ale elevilor și /sau cadrelor didactice. 
Art. 221. Elevii surprinși de către cadrele didactice sau organele abilitate ale statului, în timpul 
activităţilor didactice în baruri/restaurante/alte localuri, vor fi sancţionaţi conform prevederilor 
prezentului regulament. 
Art. 222. În situația în care la Colegiul Tehnic Mediensis sunt înscriși elevi cu dizabilități și/sau 
CES se va aplica procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES 
orientați școlar și profesional. Aceasta prevede aprobarea prezenței facilitatorilor în unitatea de 
învățământ, modul de organizare a activității acestora precum și măsurile de sprijin pentru 
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pregătirea și adaptarea copilului în diferitele etape ale dezvoltării individuale, conform art. 64 și 
65 din OMENCȘ 5805/23.11.2016  
Art. 223. (1) Prezentul regulament intern intră în vigoare în termen de 3 zile de la aducerea la 
cunostinţă publică, prin afișare la sediul Colegiului Tehnic Mediensis. 
(2) Concomitent cu afișarea, câte un exemplar din prezentul regulament intern va fi trimis, 
șefiilor comisiilor metodice, administratorului având obligaţia să-l aducă la cunostinţa tuturor 
salariaţilor în termen de 3 zile, prin luare de semnătură. 
(3) Tabelele cu semnăturile tuturor salariaţilor, privind luarea la cunostinţă a conţinutului 
regulamentului intern, se vor depune la compartimentul secretariat al Colegiului Tehnic 
Mediensis. 
(4) Pentru angajaţii care lipsesc, aducerea la cunostinţă a regulamentului intern se va face în 
prima zi de la reluarea activităţii. 
(5) Pentru noii angajaţi, regulamentul intern va fi adus la cunostinţă în prima ședinţă a 
Consiliului Profesoral. 
(6). Capitolele de interes pentru părinţi și elevi vor fi aduse la cunoștinţa acestora în prima 
ședinţă cu părinţii și în orele de consiliere și orientare, tabelele și procesul verbal de luare la 
cunoștinţă urmând a fi păstrate în dosarul (portofoliul) profesorilor diriginţi. 
(7) În baza regulamentului de organizare și funcţionare a unitaților de învăţământ preuniversitar 
și a prezentului regulament intern, directorul va încheia cu părintele/elevul de clasa a IX-a – a 
XII-a, contractul educațional (acordul de parteneriat școală-familie). 
Art. 224. Prezentul regulament poate fi modificat pe parcursul anului școlar cu respectarea 
procedurilor legale. 
Art. 222. Prezentul regulament se completează cu normele specifice cuprinse în Regulamentul 
de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în contractul colectiv de 
muncă și în celelalte norme juridice în materie. 
Art. 225.  Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament. 
Art. 226. (1) Sindicatul salariaţilor din Colegiul Tehnic Mediensis, salariaţii care nu fac parte din 
sindicat pot face propuneri cu privire la completarea sau modificarea prezentului regulament. 
(2) Modificarea și completarea regulamentului se va face după procedura de adoptare, inclusiv 
consultarea sindicatului și reprezentanţilor salariaţilor cu privire la formularea propunerilor de 
modificare și completare. 
(3) După aprobarea de către Consiliul de administraţie a modificărilor și completărilor, acestea 
vor intra în vigoare și vor fi aduse la cunostinţă, potrivit regulilor stabilite prin prezentul 
regulament. 
Prezentul regulament se aplică începând cu anul școlar 2018-2019. 
 
 


