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Notă introductivă 

 

 
Prezentul regulament de organizare și funcționare cuprinde norme și reguli specifice activității 

care se desfășoară în cadrul Liceului „Carol I”, Bicaz și este elaborat în conformitate cu: 

• Legea educației naționale, nr 1/ 2011; 

• Ordinul MEC nr. 5447/31 august 2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul oficial nr. 

827/ 9 septembrie 2020; 

• Statutul elevului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 4742/ 10.08.2016; 

• Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administratie din unitățile de învăţământ preuniversitar 

• Ordinul nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării 

disciplinei Religie în învățământul preuniversitar; 

• Ordinul MECTS privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

768/1.XI.2011 și ORDINUL pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu 

numărul 5085/2019; 

• Hotărârea de Guvern nr. 24/2020, privind organizarea și funcționarea MEC 

• ORDIN nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 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. 6.143/2011, Publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 136 bis din 10 februarie 2021 

Prezentul Regulament intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii 

prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și este aprobat prin hotărâre a 

consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri 

în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar.  

  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225648
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225647
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Cap. I. Dispoziții generale 

 

 
Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educației 

Naționale nr. 1/2011, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447, din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 827/9 septembrie 2020 și a Statutului Elevului, aprobat prin OM nr. 4742 / 10.08.2016. 

Art. 2. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se 

supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, în consiliul 

școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic 

auxiliar și nedidactic. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 

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

aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se înregistrează la 

secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și 

a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și 

pe site-ul unității de învățământ. Profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor și 

părinților regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar. Personalul unității de 

învățământ, părinții, reprezentanții legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au 

fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de 

Organizare și Funcționare din anul școlar anterior. 

Art. 3. Acest regulament se aplică în incinta Liceului „Carol I” din Bicaz și în spațiile anexe 

(curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinți (tutori), personal didactic auxiliar, personal 

nedidactic. 

Art. 4. Regulamentul Intern al Liceului „Carol I”, Bicaz oferă cadru organizatoric, potrivit 

Legii Educației Naționale, de exercitare a dreptului la educație indiferent de sex, rasă, naționalitate, 

apartenență politică sau religioasă, etc. 

Art. 5. În cadrul Liceului „Carol I” sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni 

politice, desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică sau a celor de prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea 

fizică sau psihică a elevilor. 

Art. 6. Regulamentul de Organizare și Funcționare se prelucrează elevilor, părinților și 

întregului personal al unității cu proces-verbal și semnătura tuturor celor instruiți, imediat ce este 

aprobat de Consiliul de Administrație. 

Art. 7. Necunoașterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca și a tuturor 

documentelor care reglementează procesul de învățământ, nu absolvă de răspundere și nu pot fi 

invocate drept scuză. 

Art. 8. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi multiplicat pentru a putea fi consultat 

ori de câte ori este nevoie. 
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Cap. II. Organizarea activității în unitatea școlară 
 

 

Art. 9. Procesul instructiv-educativ se desfășoară după structura anului școlar (Anexa 3) 

aprobată de Ministerul Educației și Cercetării între orele 8.00 și 14.00/15.00, într-un singur schimb, 

indiferent de forma de învăţământ, liceu sau școală profesională. Doar programul de practică 

comasată va fi efectuat după un orar special, conform graficului de practică. 

Art. 10. Accesul elevilor în clădirea școlii se face pe baza carnetului de elev, exclusiv pe ușa 

destinată elevilor și sub supravegherea profesorului de serviciu. 

Art. 11. Profesorul de serviciu are obligația de a ține o evidență riguroasă a persoanelor străine 

unității de învățământ, care intră în perimetrul școlii și de a consemna, în registrul corespunzător, 

datele de identificare și scopul vizitei. 

Art. 12. În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri ce au caracter 

comemorativ, educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfășura în incinta unității școlare, 

conducerea unității va asigura întocmirea și transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale 

cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va permite accesul, după 

efectuarea verificării identității persoanelor nominalizate. 

Art. 13. Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor 

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

Art. 14. În situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, 

sau alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată,potrivit 

reglementărilor aplicabile. 

Art. 15. Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum 

și la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general, respectiv cu aprobarea 

inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației și Cercetării; 

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ - la cererea inspectorului 

școlar general, cu aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației și cercetării ca urmare a 

hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații 

de Urgență (CJSU/CNSU), după caz. 

Art. 16. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 

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

administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor. 

Art. 17. În situații excepționale, ministrul educației și cercetării poate emite instrucțiuni și cu 

alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional. 

a. Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare.  

b. În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul 

Educației și Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de 

organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

Art. 18. Pentru clasele din unitatea noastră școlară, ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauză de 10 minute. 

Art. 19. În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor 

poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar. 

Art. 20. Orice activități, altele decât cele prevăzute în orarul școlii, se pot organiza, în școală 

sau în afara școlii, numai cu aprobarea directorului liceului. 
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Art. 21. La nivelul unității de învățământ funcționează, următoarele compartimente de 

specialitate: secretariat, financiar, administrativ, biblioteca/C.D.I., laborant, pedagogi școlari și 

supraveghetor de noapte, cabinet medical aflat în subordinea D.S.P. și psihologul școlar care este 

titular al liceului aflat în subordinea C.J.R.A.E.. Activitățile compartimentelor de specialitate sunt 

stabilite conform R.O.F.U.I.P. (Anexa 16 - Structura, organizarea și responsabilitățile personalului 

didactic auxiliar și nedidactic). 

Programul zilnic de lucru pentru serviciile din liceu este următorul: 

a) secretariat:    8:00 – 16:00; 

- programul de lucru cu elevii: 11.00-14. 00; 

b) administrator financiar:    8:00-16:00; 

c) administrator de patrimoniu:  6:30-14:30 

d) bibliotecă/CDI:    8:00-16:00 

e) informatician:    8:00-16:00 

f) laborant:     8:00-16:00 

g) pedagogi:  Luni-vineri: 14:00-22:00/alternativ câte o zi 

Sâmbăta-Duminica:  Schimb 1: 6:00-14:00 

Schimb 2: 14:00-22:00 

h) supraveghetor de noapte Duminica-Joi: 22:00-6:00 (Vineri și sâmbătă atribuțiile sunt 

preluate de fochist) 

i) cabinet medical: 

- asistent medical:    7:00-15:00 

j) psiholog 

Luni:   9-12 (Liceu – Corp Dodeni), 

Marți:  8-13 (Liceu – Corp gară), 

Miercuri: 8-12 (Liceu – Corp gară), 

Joi:  8-11 (Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz), 

Vineri:  8-11 (Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz). 

Programul personalului nedidactic se va stabili în raport cu cerințele specifice ale școlii, pe 

durata întregii săptămâni. (Anexa 14) 

Regulamentul de organizare și funcționare a internatului și a cantinei școlare este prezentat în 

Anexa 15. 

În Anexa 5 este prezentat Regulamentul de organizare și de funcționare a bibliotecii școlare. 

Serviciul în unitatea școlară și în clasă 

Art. 22. (1) Serviciul în școală este organizat de către conducerea liceului și se desfășoară 

zilnic într-un schimb, între orele 8:00-14.00/15:00. 

(2) Directorul întocmește graficul cu profesorii și maiștrii instructori de serviciu (ținându-se 

seama de orarul școlii, pentru a fi de serviciu în zilele în care profesorul are ore puține sau nu are 

deloc) 

(3) Graficul va fi afișat în timp util; obligația de a efectua serviciul pe școală o au toate 

cadrele didactice ale școlii. 

Art. 23. Se definesc următoarele categorii de servicii pe școală: 

1. Profesorul de serviciu în unitatea școlară (corp gară, corp Dodeni și corp sala sport). 

2. Elev de serviciu pe clasă. 

3. Șeful clasei 

 

Profesorul de serviciu în unitatea școlară: 

Art. 24. (1). Serviciul pe școală se desfășoară zilnic între orele 800-1400/1500, câte un cadru 

didactic pe fiecare palier și pe fiecare corp. 

(2). Profesorul de serviciu supraveghează activitatea în școală, fiind sprijinit în acțiunile sale 

de șefii de compartimente. 

(3). Graficul profesorilor de serviciu va fi întocmit pe o perioadă de un an de zile. 
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Art. 25. Atribuțiile profesorului de serviciu sunt (Anexa 12): 

a. Se prezintă la școala cu cel puțin 10 minute înainte de începerea programului. 

b. Efectuează, la intrarea în serviciu trecerea în revistă a palierului unității școlare unde 

este repartizat, pentru a constata starea de igienă, de ordine precum și integritatea bunurilor școlii; ia 

măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând la nevoie sprijinul conducerii 

școlii. 

c. Asistă la deschiderea rastelului cataloagelor, preia cheia rastelului și verifică 

integritatea acestora (dimineața) și la sfârșitul programului realizează evidența cataloagelor și predă 

cheia rastelului. 

d. Urmărește respectarea de către personalul didactic a programului prevăzut în orarul 

școlii și împreună cu conducerea ia măsuri pentru acoperirea orelor la care acestea nu sunt prezente. 

e. Ia act în mod nemijlocit de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile 

de la disciplina școlară săvârșite de aceștia sau de alte nereguli apărute în școală și încearcă rezolvarea 

lor operativă. 

f. Urmărește efectuarea la timp și integral a orelor de curs. 

g. Controlează respectarea interdicției privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice 

sau a drogurilor, comportamentul indecent în școală și în spațiul din jurul școlii. 

h. Sesizează respectarea normelor de protecție a muncii, PSI și de protecția mediului; ia 

măsuri operative în caz de necesitate. 

i. Consemnează toate constatările în registrul de procese verbale și propune măsuri de 

înlăturare a unor disfuncționalități și de îmbunătățire a activității școlare. 

j. Informează conducerea școlii despre aspectele deosebite petrecute în timpul 

serviciului. 

k.  Profesorii de serviciu din corpurile unității de învăţământ sunt obligați să 

supravegheze activitatea elevilor din timpul pauzelor. 

l. Asigură ordinea, disciplina și respectarea tuturor regulilor pentru 

preîntâmpinarea răspândirii virusului SARS–COV–2 (purtare mască, distanțare, respectarea 

programului stabilit) de către elevi în pauză. 

m. Acționează operativ pentru remedierea unor nereguli apărute în desfășurarea 

activităților, informează conducerea școlii în cazul în care rezolvarea problemelor depășește 

posibilitățile profesorului de serviciu. 

n. Nu permite intrarea persoanelor străine în interiorul unității. În caz de incendii, 

inundații, explozii sau atacuri asupra unității anunță directorul școlii și administratorul prin toate 

mijloacele. 

o. Informează conducerea unității despre eventualele evenimente produse pe linie de 

pază, iar cele mai deosebite sunt semnalate Poliției Bicaz, telefon 0233 253437  

p. Asigură respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, nepermițând 

elevilor să folosească petarde, pocnitori etc. 

q. La sfârșitul programului, redactează procesul verbal de constatare 

Nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea prin reducerea calificativului anual iar 

în cazul repetării abaterilor, sancțiuni conform Codului Muncii. 

 

Elevii de serviciu pe clasă 

Art. 26. Fiecare elev va efectua timp de o săptămână serviciul pe clasă, pentru a evita 

răspândirea noului coronavirus, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte, grafic ce va fi 

afișat la loc vizibil în sala de clasă. 

Art. 27. Atribuțiile elevului de serviciu pe clasă sunt următoarele: 

a) Urmărește prezența elevilor pe întreaga durată a cursurilor și comunică profesorilor, 

la începutul fiecărei ore, lista elevilor absenți. 

b) Asigură creta și buretele pentru tablă, întreține curățenia tablei. 

c) Veghează la păstrarea curățeniei în clasă, atrage atenția elevilor să nu arunce hârtii sau 

resturi alimentare pe pardoseală și să folosească pentru acestea coșul de gunoi. 
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d) Aerisește clasa în timpul pauzelor. 

e) Se prezintă în ziua serviciului cu 15 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei 

și a face eventualele retușuri; rămâne la sfârșitul cursurilor până la plecarea ultimului coleg de clasă 

și verifică starea clasei. 

f) Are obligația de a verifica la începutul și sfârșitul serviciului integritatea bunurilor 

materiale și a instrumentelor IT, pentru desfăşurarea orelor în online pentru grupele de acasă, și să 

informeze dirigintele sau profesorul de serviciu în maximum ½ oră despre constatarea eventualelor 

stricăciuni. 

g) În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru daune revine întregii 

clase. 

h) Supraveghează respectarea de către elevi a regulilor de distanțare fizică, impuse de 

COVID – 19. 

i) În cazul desfășurării orelor de educație fizică, elevii de serviciu pe clasă vor încuia 

ușa. Dirigintele și direcțiunea școlii nu vor răspunde de furtul unor bunuri datorate nerespectării 

acestor prevederi – sancțiune: repetarea serviciului o săptămână. 

 

Șeful clasei 

Art. 28. (1). Pentru asigurarea unui climat de ordine și disciplină la nivelul fiecărei clase, 

păstrarea integrității bunurilor din dotare și realizarea legăturii dintre colectivul de elevi și diriginte, 

profesor sau conducerea unității școlare, se instituie funcția de șef al clasei și cea de locțiitor al șefului 

de clasă. 

(2). Șeful clasei este numit de dirigintele clasei dintre elevii cu un comportament exemplar și 

cu o situație bună la învățătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei. În absența șefului 

clasei, dirigintele numește operativ un înlocuitor al acestuia. 

Art. 29. Atribuțiile șefului clasei sunt: 

a) Veghează asupra ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din clasă. 

b) Atrage atenția elevilor care au un comportament necuviincios față de colegi, 

deteriorează bunurile din sala de clasă sau nu respectă regulile de distanțare socială și aduce la 

cunoștința dirigintelui aceste abateri sau nu respectă regulile de distanțare socială. 

c) Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparțin clasei și 

sesizează administratorului sau conducerii școlii neregulile constatate. 

d) Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea școlii despre doleanțele, 

propunerile, inițiativele sau nemulțumirile colectivului de elevi. 

e) Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă. 

f) Este membru în Consiliul Școlar al Elevilor. 

 

 

Cap. III. Conducerea unității de învățământ 

 

 
Art. 30. Activitatea în școală se organizează conform prevederilor legale și este condusă de 

direcțiune, consiliul de administrație, consiliul profesoral și șefii de compartimente. 

 

Direcțiunea 

Art. 31. Conducerea școlii este asigurată de: 

- director - prof. Balint Valeria; 

- director adjunct - prof. Hrap Suzana; 

Art. 32. Atribuțiile directorului și directorului adjunct sunt prevăzute în Regulamentul de 

organizare și funcționare a învățământului preuniversitar (ROFUIP din 2021). 

Art. 33. Conducerea școlii va aduce la cunoștință ori de câte ori este nevoie schimbări ale 

normărilor și măsuri stabilite de Consiliul de administrație sau organele superioare. 
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Art. 34. Semestrial se vor afișa la avizierul profesorilor principalele documente care 

direcționează activitățile în perioada următoare, cadrele având astfel posibilitatea permanentă de a 

urmări modul de organizare a activității și participarea lor la acestea. Tot la avizierul profesorilor se 

vor afișa graficele de instruire practică pentru liceu și graficul profesorilor și elevilor de serviciu. 

Art.35. Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea 

motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul 

a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către 

inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului 

școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar 

general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ. Hotărârea revocării 

directorului unității de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv 

în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual se ia prin vot secret 

de către 2/3 din membrii consiliului de administrație.  

Organigrama Liceului „Carol I” Bicaz este prezentată în Anexa 4. 

 

Consiliul profesoral 

Art. 36 Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și 

instruire practică (titular și suplinitor). 

La ședințele Consiliului Profesoral directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 

reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice 

locale, ai agenților economici și ai altor parteneri educaționali.  

Art. 37. Consiliul Profesoral are rol de decizie în procesul instructiv-educativ. 

Atribuțiile Consiliului Profesoral sunt prevăzute în ROFUIP. Consiliul Profesoral se convoacă 

în ședință ordinară la începutul și la sfârșitul fiecărui semestru și în ședințe extraordinare la solicitarea 

a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumătate plus 1 din membrii Consiliului reprezentativ al 

părinților sau la solicitarea a două treimi din membrii Consiliului de administrație sau a cel puțin o 

treime din personalul didactic. 

Art. 38. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

Consiliul de administrație:  

Art. 39. Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul administrativ și 

organizatoric. Componența, activitatea și competențele Consiliului de administrație sunt reglementate 

conform prevederilor art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, Titlul III, cap. II din 

ROFUIP/2020 și Ordinul nr. 5154/30.08.2021. 

Art. 40. Componența Consiliului de Administrație: 

Consiliul de Administrație este compus din 13 membri. 

Directorul este Președintele Consiliului de Administrație. 

Componența Consiliului de Administrație: 

Președinte:  1. prof. Balint Valeria, director; 

Membri 2. prof. dr. adj. Hrap Suzana; 

3. prof. Iorga Rodica; 

4. prof. Cenușă Manuela; 

5. prof. Sîrbu Xenia; 

  6. prof. Scurtu Mihaela; 

  7. Croitoru Alina, reprezentantul Primarului Bicaz; 

  8. Surdu Răzvan, reprezentantul Consiliului local; 

9. Mărăscu Claudiu, reprezentantul Consiliului local; 

10. Matasă Iulian, reprezentantul Consiliului local; 

  11. Popa Mihail, reprezentatul Comitetului de părinți pe școală; 
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  12. Zaiț Cătălin, reprezentatul Comitetului de părinți pe școală; 

  13. Filimon Larisa, reprezentatul elevilor; 

Ungureanu Paul, membru supleant (reprezentantul elevilor); 

  14. prof. Mucenicu Daniel-Ghiorghiță, lider de sindicat (observator); 

  15. prof. Popescu Iulia, secretar al Consiliului de Administrație. 

Secretarul Consiliului de administrație consemnează procesul verbal al ședinței într-un 

registru special. 

Art. 41. Membrii Consiliului de administrație (C.A.) se aleg în C.A. după data începerii anului 

școlar, prilej cu care se stabilesc și responsabilitățile fiecărui membru și se consemnează în procesul 

verbal. 

 

Comisiile de specialitate 

Art.42. 

a) La nivelul unității școlare, s-au stabilit, conform OMECS.5079/2016, OMEN 3027/2018 

și OMEC 5447/31 aug. 2020, cinci comisii cu caracter permanent (Anexa 1): 

1. Comisia pentru curriculum; 

2. Comisia de evaluare și asigurare a calităţii (C.E.A.C.); 

3. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

4. Comisia pentru control managerial intern; 

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

b) Comisiile cu caracter temporar și comisiile cu caracter ocazional sunt prezentate în 

Anexa 1. 

Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, 

comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, 

iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel 

de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ. 

 

Consiliul clasei 

Art. 43. În conformitate cu Titlul V, secțiunea a 2 a din ROFUIP, la nivelul fiecărei clase se 

constituie Consiliul clasei. 

Art. 44. 

(1) Consiliul clasei funcționează în învățământul liceal, 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, cu excepția claselor din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, 

cu excepția celor din învățământul primar, și a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat 

prin vot secret de către elevii clasei. 

(2) Președintele consiliului clasei este dirigintele 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, 

la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare în sistem de videoconferință. 

Art. 45. Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 

b) stabilește măsuri de sprijin 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 frecvența și 

comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară și propune consiliului profesoral 

validarea notelor mai mici de 7,00; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
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e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului 

diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune profesorului diriginte, sancțiunile 

disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Art. 46. 

(1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze 

procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor 

clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-

verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează.  

Art.46. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține 

anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.  

Lista claselor și a diriginților este prezentată în Anexa 2. 

 
 

Cap. IV. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

 
 

Art. 47. Personalul didactic desfășoară o activitate complexă și de mare responsabilitate, în 

vederea realizării sarcinilor ce-i revin în domeniul pregătirii și educării multidimensionale a elevilor. 

Profesorii răspund în fața conducerii și a forurilor superioare de calitatea muncii și de rezultatele 

obținute în instruirea și educarea elevilor. 

Profesorii de Educație fizică și sport vor lua măsuri pentru prevenirea accidentelor în timpul 

lecțiilor (Anexa 9). 

 

Obligațiile cadrelor didactice: 

Art. 48. Să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității 

și cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie. 

Art. 49. Să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le 

transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

Art. 50. Să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională 

specializată, Direcția de protecție a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică și psihică a elevului/copilului, după anunțarea conducerii școlii. 

Art. 51. Să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii, părinții/susținătorii legali 

ai acestora. 

Art. 52. Se interzice desfășurarea de acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, 

viața intimă, privată și familială a acestuia. 

Art. 53. Se interzice aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea verbală sau fizică a 

elevilor și/sau a colegilor. 

Art. 54. Se interzice condiționarea evaluării sau calitatea prestației didactice la clasă de 

obținerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinții / susținătorii legali ai acestora. Astfel 

de practici dovedite se sancționează cu excluderea din învățământ. 

Art. 55. Să respecte programul de lucru – orarul; 

Art. 56. Să îndeplinească întocmai și la timp obligațiile de serviciu ce le revin în mod normal 

sau pe care le primesc în mod special. 

Art. 57. Să folosească mașinile, utilajele și instalațiile la parametrii de funcționare prevăzuți 

în documentația tehnică. 

Art. 58. Să respecte normele de protecția muncii și de P.S.I. și orice norme a căror 

nerespectare ar putea primejdui clădirile, instalațiile unității ori viața sau integritatea corporală sau 

sănătatea unor persoane. 
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Art. 59. Să înștiințeze șeful de compartiment și/sau conducerea școlii de abaterile și neregulile 

constatate. 

Art. 60. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea Conducerii Liceului “Carol I”, Bicaz. 

Art. 61. Să semneze condica de prezență. 

Art. 62. Să păstreze bunurile școlii și să le exploateze eficient. 

Art. 63. În cererea de învoire, să propună conducerii școlii un înlocuitor de aceeași 

specialitate, sau de specialitate înrudită.  

Art. 64. Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului. 

Art. 65. Se interzice fumatul în incinta unității școlare și în fața elevilor. 

Art. 66. În termenul stabilit de conducerea școlii, cadrele didactice vor prezenta planificările 

anuale și semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare. 

Art. 67. Să asigure parcurgerea ritmică a materiei și activităților prevăzute de manuale și 

programe, cu respectarea numărului de ore înscris în planul de învățământ pentru disciplina predată. 

Art. 68. Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza 

tehnico-didactică din dotare (aparate și dispozitive, aparatura audio-video, tehnică de calcul, 

conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărți etc.), laboratoarele, cabinetele existente. 

Art. 69. Să evalueze ritmic cunoștințele elevilor și să realizeze instrumente și tehnici noi de 

evaluare. 

Art. 70. Notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se argumentează și se trec în 

documentele de înregistrare corespunzătoare numai de profesorul care a efectuat evaluarea. 

Art. 71. La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, profesorii și profesorii 

diriginți au obligația de a încheia situația școlară a elevilor și de a verifica în mod riguros cataloagele 

claselor repartizate, făcându-se răspunzători pentru greșelile comise. 

Art. 72. Să participe la ședințele Consiliului clasei, Consiliului Profesoral și ale Consiliului 

de Administrație, după caz. 

Art. 73. Să înscrie în catalog absențele la ore ale elevilor. 

Art. 74. Se interzice scoaterea din incinta școlii a documentelor școlare pentru completare sau 

alte motive. 

Art. 75. Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor școlare, profesorii diriginți, 

toate cadrele didactice și secretarii au obligația să folosească numai documente originale (copii 

xeroxate) și să procedeze ori de câte ori este nevoie la actualizarea datelor în rubricile special 

repartizate, cu înscrisuri complete și nu prescurtate. 

Art. 76. Să efectueze serviciul pe școală conform graficului și programului stabilit. 

Art. 77. Să aibă o ținută vestimentară decentă și să utilizeze un limbaj adecvat în relațiile cu 

elevii, părinții și personalul nedidactic. 

Art. 78. Se interzice modificarea structurii orarului școlii sau a locului de desfășurare a orelor, 

fără aprobarea conducerii școlii. 

Art. 79. Cadrele didactice au dreptul la zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale 

deosebite, cu aprobarea conducerii școlii, pe baza de cerere scrisă și care presupune în mod 

obligatoriu asigurarea suplinirii în specialitatea de bază și semnătura de acceptare din partea 

suplinitorului (cf. art. 30 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul învățământului 

preuniversitar, 2021). 

Art. 80. Cadrele didactice au obligația să însoțească permanent elevii în toate activitățile de 

grup, organizate cu aprobarea conducerii școlii: excursii, vizionări de spectacole, drumeții, acțiuni 

cultural-artistice sau sportive, concursuri etc.. 

Art. 81. Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice 

altă neregulă, sau pentru a rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată. 

Art. 82. Se interzice cu desăvârșire prezența cadrelor didactice (și a celuilalt personal angajat) 

între elevi sau în incinta unității sub influența băuturilor alcoolice respectiv în stare de ebrietate, 

indiferent de activitatea desfășurată. 
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Art. 83. Toate cadrele didactice au obligația de a informa în mod operativ conducerea școlii 

cu privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi, manifestări 

ce sunt sancționabile conform prezentului regulament. 

Art. 84. Toate cadrele didactice și personalul tehnico-administrativ au obligația ca în prima 

zi a anului școlar să prezinte la Cabinetul de Securitate și Sănătate în Muncă dosarul medical 

(completat de medicul de familie și medicul de la Medicina Muncii). 

Art. 85. Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore, la activitățile 

în care sunt antrenați elevi sau alte cadre didactice, dacă nu este folosit în scop didactic. 

Art. 86. Se interzice părăsirea clasei de către profesor sau scurtarea orelor prevăzute în orar 

(mai ales prima și ultima oră din program); 

Art. 87. În cazuri cu totul deosebite orice întârziere sau absență de la ore va fi anunțată la 

secretariatul școlii pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul necesar astfel încât clasele să nu 

rămână nesupravegheate. 

Art. 88. Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea și 

comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din școala noastră, la ridicarea 

continuă a prestigiului și autorității ei în fața elevilor, părinților, a populației din municipiu și județ. 

Art. 89. Se interzice lovirea elevilor, folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, 

amenințări, persecuții de orice fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca. 

Art. 90. Elevii navetiști vor fi primiți în sala de curs și după începerea primei ore a 

programului școlar, iar absențele vor fi notate în catalog la sfârșitul orei. 

 

Obligațiile dirigintelui 

Art.91. 

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei. 

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune 

de studiu. 

Art. 92. 

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza 

hotărârii consiliului de administrație (Anexa 2). 

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul 

continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

(3) Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităților conform proiectului de 

dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 

Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ. 

(4) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și 

sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel: 

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare; 

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere 

și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar 

în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, care va 

fi adus la cunoștință 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. 

(5) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 

profesională pentru elevii clasei. 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 în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor 

naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și Cercetării cu alte 

ministere, instituții și organizații. 
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(6) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după 

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru 

colectivul de elevi. 

Art. 93. 

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul 

diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, 

pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În situații 

obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste 

întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de 

videoconferință. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții sau reprezentanții legali de 

la fiecare formațiune de studiu, se comunică elevilor și părinților sau reprezentanților legali ai acestora 

și se afișează la avizier sau pe site-ul unității de învățământ. 

(3) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în 

conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea 

părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul. 

Art. 94. Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții 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 și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, 

inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

2. monitorizează:  

a) situația la învățătură a elevilor; 

b) frecvența la ore a elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare; 

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; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor 

clasei; 

c) directorul unității de învățământ, 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) asociația și comitetul de părinți, părinții sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri 

implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 

ale elevilor clasei; 

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor 

referitoare la elevi; 
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4. informează: 

a) elevii și părinții sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ; 

b) elevii și părinții sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări 

și examene și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al 

elevilor; 

c) părinții sau reprezentanții legali, despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, 

despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții sau 

reprezentanții legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și 

funcționare a fiecărei unități de învățământ. 

e) părinții sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările 

disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 

conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului. 

Art. 95. Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții: 

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala 

tatălui, prenume, număr matricol); 

b) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale 

regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, 

în conformitate cu reglementările prezentului Regulament; 

d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de 

către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la 

purtare; 

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu 

prezentul Regulament și statutul elevului; 

f) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează 

în catalog și în carnetul de elev; 

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora; 

h) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

i) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea 

portofoliului educațional al elevilor; 

j) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 

 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic 

Art. 96. La nivelul unității de învățământ funcționează, următoarele compartimente de 

specialitate: secretariat, financiar, administrativ, biblioteca/C.D.I., laborant, pedagogi școlari și 

supraveghetor de noapte, cabinet medical aflat în subordinea D.S.P. și psihologul școlar care este 

titular al liceului aflat în subordinea C.J.R.A.E.. Activitățile compartimentelor de specialitate sunt 

stabilite conform R.O.F.U.I.P. (Anexa 16 - Structura, organizarea și responsabilitățile personalului 

didactic auxiliar și nedidactic). 
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Cap. V. Elevii unității de învățământ 

 

 
Drepturile elevilor 

Art. 96.(1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și 

îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă 

școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de 

învățământ; 

Drepturi educaționale 

Art. 97. În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă 

orice forma de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului; 

Art. 98. În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație 

al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe scoală, interzicerea 

participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învăţământ sau alte 

asemenea; 

Art. 99. Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional: 

a) accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea/admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor, în 

funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor 

lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a programelor școlare și prin 

utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și 

dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

c) dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la 

decizia școlii, aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și 

interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor; 

d) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. Unitatea de învățământ 

preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, 

etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, 

stare civilă, cazier, tip de familie, situație socio-economică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu; 

e) dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățământul de stat, 

conform legii; 

f) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și 

psihologică, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de unitatea de învățământ 

preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

g) dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum și pentru 

elevii cu cerințe educaționale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

h) dreptul la o evaluare obiectivă și corectă; 

i) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

j) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea obținerii 

de trasee flexibile de învățare. 

k) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unității de învățământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare 
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realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane 

și materiale disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul 

gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de 

funcționare. 

l) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 

drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia 

demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră 

libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea 

școlară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

m) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de șapte ore 

pe zi, conform legii; 

n) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului 

semestru; 

o) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

p) dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare, și cu 

un număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale 

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

r) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați 

de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și alte 

activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau de către terți, în palatele 

și cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile conexe inspectoratelor 

școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive școlare, cu respectarea prevederilor 

regulamentelor de funcționare ale acestora. Elevii vor participa la programele și activitățile incluse în 

programa școlară; 

s) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și 

extrașcolare, în limita resurselor disponibile; 

ș) dreptul de a avea acces, la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare; 

t) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și 

să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor; 

ț) dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu 

particularitățile de vârstă și cu cele individuale. Elevii cu performanțe școlare deosebite pot promova 

2 ani de studii într-un an școlar. Avizul de înscriere aparține Consiliului de administrație al unității 

de învățământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-

un an școlar, aprobată prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

u) dreptul de școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip 

spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei 

dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt 

spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

v) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe 

anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării celor 

mai eficiente metode didactice; 

w) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 

x) dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de învățământ, 

în conformitate cu legislația în vigoare; 

y) dreptul de a avea condiții de acces de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de învățare, în condițiile legii; 

z) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității 

de învățământ; 

aa) dreptul de a le fi consemnată în catalog absența, doar în cazul în care nu sunt prezenți la 

ora de curs. Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție; 

bb) pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de Educație fizică și 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice ce vor avea în vedere recomandările 
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medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 

scorului, etc. 

Art. 100. (1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, 

au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi. 

(2) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pot beneficia de 

suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, conform legislației în vigoare. Pentru 

copiii/elevii cu CES se realizează planul de servicii individualizat. Acesta este anexă a certificatului 

de orientare școlară și profesională. Acest plan este aprobat de Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională de la CJRAE Neamț. Elevii cu CES pot fi însoțiți la cursuri de facilitatori. (Anexa 17 - 

Procedura privind aprobarea prezenței facilitatorilor în Liceul „Carol I” Bicaz) 

- Fiecare unitate de învățământ în care se afla copii cu dizabilități și/sau CES include în ROF 

proceduri privind aprobarea prezentei facilitatorilor în unitatea de învățământ, precum și modul de 

organizare a activității acestora, acestea fiind prevăzute în ROFUIP. 

- Facilitatorul poate fi unul dintre părinți, asistentul personal pentru copiii cu grad de handicap 

grav, o persoană numita de părinți față de care copilul are dezvoltată o relație de atașament sau un 

specialist recomandat de părinți/reprezentant legal. 

- Numirea, de către părinți/reprezentant 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/reprezentatului 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 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 poate asigura facilitator, se includ 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; 

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. 

- Prezenta facilitatorilor la clasă nu poate fi condiționată de gradul de handicap. 

- Facilitatorii trebuie sa respecte ROF al Liceului Carol I, Bicaz și măsurile de siguranță, 

conform precizărilor OME și OMS nr. 5338/01.10.2021 

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin 

ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, au dreptul să fie școlarizați în unități 

de învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în 

funcție de tipul și gradul de deficiență; 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în 

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la 

o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale; 

(5) În funcție de tipul și de gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale au 

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 
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Art. 101. În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, 

stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului, 

poate acționa, astfel: 

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal solicită, oral, cadrului didactic 

să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, 

în termen de maximum 5 zile de la comunicare. 

b) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, conducerii 

unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau 

practice. 

c) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice 

de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă și care 

reevaluează lucrarea scrisă. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată 

în urma reevaluării.  

e) 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 1 punct, contestația este acceptată.  

f) 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. 

g) Nota obținută în urma contestației rămâne definitivă. 

h) În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți profesori de 

specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, 

profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

 

Drepturi de asociere și de exprimare  

Art. 102. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale, sociale, recreaționale, 

culturale sau altele asemenea, în condițiile legii; 

b) dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor de 

curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitățile pot fi organizate în unitatea de 

învățământ preuniversitar, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administrație. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt 

prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, 

al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora; 

d) dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor, în condițiile prevăzute de prezentul 

statut; 

e) dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le 

distribui elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar, fără obligația unității de învățământ de a 

publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere securității 

naționale, ordinii publice, drepturilor și libertăților cetățenești, constituie atacuri xenofobe, 

denigratoare sau discriminatorii. 

 

Drepturi sociale 

Art. 103. (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
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a) dreptul de a beneficia de transport gratuit, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic. 

b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în 

cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-

întors pe semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă; 

d) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu și de merit, de performanță, precum și de 

ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice; 

e) dreptul de a beneficia de subvenția acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor 

aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate 

(„bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învățământului 

profesional, pentru toți elevii din învățământul profesional („bursa profesională”); 

f) dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ 

special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, să beneficieze de 

asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, a cazarmamentului, de rechizite școlare, de 

îmbrăcăminte și de încălțăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a 

copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale din cadrul Direcției Generale Județene de Asistență Socială și Protecția 

Drepturilor Copilului; 

g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/iarnă, în condițiile stabilite de 

autoritățile competente; 

h) dreptul la premii, burse, și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanțe 

școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în 

activități culturale și sportive, asigurate de către stat. 

i) Dreptul de a fi susținuți financiar pentru activitățile de performanță, de nivel național și 

internațional de către Stat, persoane fizice și juridice, în condițiile legii; 

j) dreptul la asistență medicală și psihologică gratuită în cabinete medicale și psihologice 

școlare, ori în unități medicale de stat. La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate 

prin ordin comun al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice și ministrului Sănătății, 

se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

k) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, 

de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice, conform 

legii. 

(2) În vederea stabilirii burselor școlare prevăzute la art. 179 alin (1) lit. e): 

a) consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și 

numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform 

legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către 

consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de 

rezultatele elevilor, conform legii; 

c) elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatorii, ori cu alte 

persoane juridice sau fizice, conform legii; 

(4) în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează costurile pentru cei 

care frecventează învățământul profesional. 

 

Alte drepturi 

Art. 104. Elevii beneficiază și de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documente de studii, în condițiile legii. 

Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate, conform legii; 
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b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public, în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Județean al Elevilor, 

cu avizul Consiliului Național al Elevilor, conținând informații referitoare la: drepturile și obligațiile 

elevului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de unitatea de învățământ 

preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a școlii, informații despre Consiliul Elevilor 

și alte structuri asociative, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum 

și alte facilități și subvenții acordate. Inspectoratul școlar sau unitatea de învățământ pot susține 

financiar publicarea acestui ghid, în funcție de resursele disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizați la clasă în mod nediscriminatoriu. 

Art. 105. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Constituția României, de 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2015, elaborat pe 

baza Legii Educației Naționale Nr. 1/2011. În conformitate cu Legea Educației Naționale, elevii 

beneficiază de următoarele gratuități: 

a) învățământ de stat scutit de taxe; 

b) utilizarea bazei materiale și didactice; 

c) asistență medicală; 

d) gratuitatea manualelor pentru elevii din ciclul inferior al liceului. 

Art. 106. Orice nemulțumire a elevilor va fi adusă la cunoștința celor în drept, respectându-

se ierarhia (diriginte, director), în termeni civilizați și numai pe baza unor argumente solide, evitându-

se situațiile în care reclamanții își fac singuri dreptate. 

Art. 107. Reprezentanții elevilor de la fiecare clasă formează Consiliul Școlar al Elevilor. 

Art. 108. Elevii au dreptul să organizeze reuniuni, activități sportive și tematice, să editeze 

reviste sub directa coordonare și îndrumare a cadrelor didactice, numai cu aprobarea directorului, la 

cererea grupului de inițiativă. Aprobarea desfășurării acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea 

de garanții privind asigurarea securității persoanelor și a bunurilor de către organizatori. În situația în 

care conținutul activităților care se desfășoară în școală contravine legislației în vigoare și principiilor 

susmenționate, directorul propune Consiliului de Administrație suspendarea sau interzicerea 

desfășurării acestor acțiuni. 

Art. 109. Organizarea și desfășurarea acestor activități educative presupune respectarea 

tuturor normelor de prevenire a accidentelor, norme PSI și SSM, precum și a Procedurilor COVID-

19. 

 

Obligațiile elevilor 

Art. 110. Elevii au datoria de a frecventa cursurile și de a se pregăti la fiecare disciplină de 

studiu și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programa școlară. Elevii care nu se află în clasă la 

intrarea cadrului didactic sunt considerați absenți la ora respectivă. În cazuri bine motivate, elevii care 

întârzie pot cere permisiunea profesorului să asiste la oră. Părăsirea spațiilor de învățământ în timpul 

orelor se face numai cu aprobarea cadrului didactic. 

Art. 111. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată și o ținută decentă, atât în unitatea 

școlară, cât și în afara ei. 

Art. 112. Elevii trebuie, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă ale 

acestora, să cunoască și să respecte: 

• ROFUIP, Statutul elevului și prezentul ROF; 

• regulile de circulație; 

• normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 

• normele de protecție civilă; 

• normele de protecție a mediului; 

• Procedurile COVID-19. 

Art. 113. Elevii trebuie să fie punctuali la ore; să aștepte în liniște profesorul în sala de clasă 

după ce a sunat de intrare. 
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Art. 114. Elevul are obligația de a purta masca de protecție COVID în timpul orelor de curs 

și de a respecta măsurile igienico-sanitare. 

Art. 115. Elevii au obligația de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza 

manualele și materialele recomandate de profesorii de specialitate și de a îndeplini toate sarcinile 

propuse de aceștia, referitoare la procesul instructiv-educativ. 

Art. 116. Elevii au obligația să prezinte carnetul de elev profesorilor, pentru consemnarea 

notelor, precum și părinților, pentru informare în legătură cu situația școlară. 

Art. 117. Se recomandă elevilor: 

(1) să nu aducă la școală obiecte de valoare sau sume mari de bani. Școala nu este responsabilă 

de pierderile suferite în incinta liceului; 

(2) să aibă o ținută vestimentară adecvată vârstei și mediului de studiu în care se află – fără 

machiaj și podoabe excesive, fuste și bluze decente la fete, fără piercing în nas, buze, sprâncene sau 

alte locuri vizibile, fără șlapi și pantaloni scurți la băieți pe timpul verii, fără tunsori excentrice; 

(3) în timpul orelor de curs să păstreze liniștea și ordinea, răspunzând doar la solicitarea 

profesorului sau intervenind doar dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectuoși în 

adresare, atât față de profesori, cât și față de ceilalți elevi. 

Art. 118. Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le 

restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar. 

Art. 119. Elevii au obligația de a face de serviciu pe clasă. 

Art. 120. Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul unității de învățământ; 

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin 

conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care 

cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

d) să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, 

substanțe etnobotanice și sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și 

psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile 

personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de 

învățământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta unităților de învățământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; 

prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de 

urgență; pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala 

de clasă, setate așa încât să nu deranjeze procesul educativ; 

h) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste 

violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ; 

j) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara 

ei; 

k) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția 

elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; 
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m) să invite/faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și 

al diriginților; 

n) să comercializeze și să falsifice adeverințele medicale; 

o) să fure/ să fie complici la furt, să inițieze și/ sau să participe la acțiuni prin care să păgubească 

colegii și personalul unității de învățământ; 

p) conversația pe la ferestre, cu persoanele din stradă, precum și aruncarea de obiecte de la 

ferestre; 

r) să părăsească unitatea școlară în timpul orelor de curs și a pauzelor, cu excepția situațiilor 

speciale (de sănătate sau familie) însoțit de avizul profesorului de serviciu/dirigintelui și după 

consultarea familiei; 

s) frecventarea barurilor și a cafenelelor în timpul programului de cursuri (în timpul orelor și 

al pauzelor).  

t) este interzisă staționarea în fața liceului și în scările blocurilor din împrejurimi în timpul 

orelor de curs și a pauzelor. 

Art. 121. Elevii vor continua să manifeste un comportament civilizat și în afara școlii. 

Art. 122. Orice nemulțumire a elevilor va fi adusă la cunoștința celor în drept, respectându-

se ierarhia (diriginte, director), în termeni civilizați și numai pe baza unor argumente solide, evitându-

se situațiile în care reclamanții își fac singuri dreptate. 

Art. 123. Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a sesiza autoritățile competente orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ 

și a activităților conexe acestuia, în condițiile legii; 

b) de a sesiza reprezentanții unității de învățământ cu privire la orice situație care ar pune în 

pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice. 

c) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la 

care au acces; 

d) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar; 

e) de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevi și 

personalul unității de învățământ; 

f) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele școlare, de a avea un 

comportament și un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport și de a 

respecta regulile de circulație; 

g) de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea 

colegilor sau a personalului din unitate.  

 

Recompensarea elevilor 

Art. 124. (1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot 

primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața clasei și/sau în fața colegilor din școală sau în fața consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal, cu 

mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat; 

c) burse de merit, de studiu și de performanță sau alte recompense materiale acordate de stat, 

de agenții sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din țară și din 

străinătate; 

f) premiul de onoare al unității de învățământ preuniversitar; 

(2) Performanța elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele 

sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice; 
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(3) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru activitatea desfășurată, cu diplome 

sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei, a directorului școlii sau a Consiliului Școlar al Elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 

consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activități sau 

preocupări care merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învățământul liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă: 

a) au obținut primele medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00;pentru 

următoarele medii se pot acorda mențiuni conform reglementărilor interne ale unității de învățământ; 

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/al municipiului București, național sau 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. 

(6) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ. 

(7) Unitatea de învățământ preuniversitar poate stimula activitățile de performanță înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din asociației 

părinților, a agenților, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale și altele asemenea.  

(8) Acordarea premiilor se face din fondul școlii (din fondul Comitetului de părinți) sau cu 

ajutorul sponsorilor. 

 

Sancționarea elevilor 

Art. 125. (1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform prevederilor 

prezentului statut.  

(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de 

învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unității de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, 

elevii răspund conform legislației în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observație 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 aceeași unitate de învățământ; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare. 

(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, 

după caz. 

(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este 

interzisă în orice context. 

(7) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Sancțiuni 

Art. 126. (1) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. 
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(2) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de 

consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către 

profesorul diriginte sau de către directorul unității de învățământ. 

Art. 127. (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul 

diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat sancțiunea. 

(2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de 

procese -verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de 

către profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului. 

(3) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este 

posibil, prin poștă, cu confirmare de primire. 

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

(5) Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar. 

Art. 128. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Art. 129. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor și elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 

(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 130. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmește 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 școlar, se semnează de către acesta și de director. 

Acesta se înmânează elevului și, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

(2) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se 

menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar. 

(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 131. (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ 

preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârșitul anului școlar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de 

învățământ și în același an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ; 

c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă 

de timp; 

Art. 132. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate 

de învățământ și în același an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din 

învățământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de 

Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, sau apreciate ca atare de către 

consiliul profesoral al unității de învățământ.  

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

orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate 

pe un an școlar. 
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(3) Dacă abaterea constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica 

numai dacă, anterior, a fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 

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

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

(5) Sancțiunea se comunică de către directorul unității de învățământ, în scris elevului și sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

(6) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 133. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se 

aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de 

grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

(4) Sancțiunea se comunică de către directorul unității de învățământ, în scris elevului și sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal 

Art. 134. (1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru 

o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, 

pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului Educației naționale și cercetării științifice, 

prin care se stabilește și durata pentru care se aplică această sancțiune. în acest sens, directorul unității 

de învățământ transmite Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice propunerea motivată 

a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu documente sau orice alte 

probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei și în registrul matricol. Sancțiunea se comunică de către Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice, în scris elevului și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal. 

Art. 135. (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul 

se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune dă dovadă de un comportament fără abateri 

pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, 

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancțiunea. 

Art. 136. Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate 

pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  

Art. 137. (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității 

de învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, 

toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau 

să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și 

tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. 

Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor 

școlare. 

Art. 138. (1) Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se 

adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susținătoml legal al elevului, 

Consiliului de Administrație al unității de învățământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la aplicarea sancțiunii. 
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(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unității de învățământ. Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată 

ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform 

legii. 

(3) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 

sancțiunii.  

Art. 139. Sancțiuni concrete:  

Sancțiunile pentru elevi sunt cele prevăzute de Statutul elevului, aprobat conform Ordinului 

MENCS, adaptate și completate cu situații specifice Liceului „Carol I”, Bicaz. 

Sancțiuni: 

În raport cu abaterea săvârșită, vor fi aplicate următoarele sancțiuni: 

(1) Pentru distrugerea documentelor școlare, precum cataloage, foi matricole etc; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă și nota 2 la purtare pentru elevii claselor IX - X; 

- exmatriculare pentru elevii claselor XI - XII. 

(2) Pentru deteriorarea bunurilor din patrimoniul unității de învățământ 

Sancțiuni: 

- la prima abatere: observație individuală și remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor 

distruse; 

- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor și scăderea notei la 

purtare în funcție de gravitatea faptei/ mustrare scrisă; 

(3) Pentru organizarea și participarea la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 

activității de învățământ, sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor și pentru blocarea cu rea 

intenție a căilor de acces în spațiile de învățământ; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă/ observație individuală; 

- notă scăzută la purtare/ mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare. 

(4) Pentru deținerea sau consumul, în perimetrul unității de învățământ și în afara acesteia, 

de droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice și țigări și pentru participarea la jocuri de noroc; 

Sancțiuni: 

• pentru fumat: 

- prima abatere: mustrare scrisă; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

• pentru deținere sau consum de alcool: 

- pentru elevii claselor IX -X: prima abatere - mustrare scrisă; 

 abateri repetate - scăderea notei la purtare la patru; 

- pentru elevii claselor XI - XII: 

- prima abatere: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu patru puncte; 

- abateri repetate: exmatriculare cu drept de reînscriere. 

• pentru deținere, consum, trafic de droguri sau substanțe etnobotanice: 

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 5 puncte pentru elevii claselor IX-X și pentru 

elevii claselor XI- XII: 

- pentru deținere și consum de droguri, nota 4 la purtare 

- pentru trafic de droguri, exmatriculare 

- anunțarea organelor abilitate. 

• pentru practicarea jocurilor de noroc: 

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte. 

(5) Pentru introducerea sau utilizarea în perimetrul unității de învățământ, a oricărui tip 

de arme sau alte instrumente, precum muniție, petarde, pocnitori etc., care, prin acțiunea lor, pot 

afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului unității de învățământ; 

Sancțiuni: 
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-prima abatere: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare la 6 

- abateri repetate: nota 4 la purtare, anunțarea organelor de ordine (clasele IX și a X-a); 

exmatriculare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a 

(6) Pentru posesia sau difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic, în incinta 

școlii; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu trei puncte. 

(7) Pentru lansarea unor anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale 

explozibile în perimetrul unității de învățământ; 

Sancțiuni: 

- pentru elevii claselor IX - X: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare sub 5; 

- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare; 

- anunțarea organelor de ordine. 

(8) Ținută neadecvată, comportament și atitudini ostentative și provocatoare; 

a) pentru ținută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, 

machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurți, păr vopsit în culori 

stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ținută capilară indecentă): 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților, 

- abateri repetate: mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu un punct; 

b) pentru comportamente și atitudini ostentative și provocatoare: 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 

c) pentru nerespectarea măsurilor privind prevenirea accidentelor în timpul orelor de 

educaţie fizică și sport, precum și celor de instruire practică:  

- prima abatere: observația individuală; 

- abateri repetate: mustrare scrisa și scăderea notei la purtare (vezi Anexa 11); 

(9) Pentru jigniri și agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de 

personalul unității de învățământ; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație, anunțarea părinților și mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 

(în funcție de gravitatea faptei); 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare și mutarea disciplinară la o clasă 

paralelă. 

(10) a. Deranjarea orelor sau atitudine nepotrivită (ATÂT ÎN CLASĂ, CÂT ȘI ÎN 

MEDIUL ONLINE) 

Sancțiuni: 

- prima abatere: avertisment/observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare și mutarea disciplinară la o clasă 

paralelă (în funcție de gravitatea faptei). 

(10) b. Deranjarea liniștii și ordinii publice (în spațiul public, în fața blocurilor de locuințe 

vecine unității noastre școlare): 

Sancțiuni: 

Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcție de gravitatea faptei, mergând până la 

mutarea disciplinară la o clasă paralelă pentru elevii claselor IX – X și exmatriculare în cazul elevilor 

claselor XI - XII  

(11) Provocarea unor conflicte violente, bătaie; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcție de gravitatea faptei, mergând până la 

mutarea disciplinară la o clasă paralelă pentru elevii claselor IX – X și exmatriculare în cazul elevilor 

claselor XI - XII  
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(12) Nerespectarea regulamentului de ordine interioară a școlii; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu un punct. 

(13) Implicare în acțiuni care aduc atingere imaginii școlii; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcție de gravitatea faptei; 

pentru elevii claselor XI-XII, exmatriculare. 

(14) Însușirea unor obiecte sau a unor bani de la colegi; 

Sancțiuni: 

- mustrare scrisă și scăderea notei la purtare; 

- anunțarea organelor competente. 

(15) Desfășurarea unor activități de propagandă politică, prozelitism religios; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

(16) Părăsirea școlii în timpul programului sau serviciului pe școală; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

(17) Neprezentarea carnetului de elev sau a legitimației; 

Sancțiuni: 

- prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: mustrarea scrisă. 

(18) Pentru absențe nemotivate 

a) Preavizul de exmatriculare – pentru 20 absențe nemotivate pe parcursul anului școlar sau 

pentru 15 % din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate într-un an școlar (pentru 

ciclul superior al liceului – XI, XII) și mustrare scrisă pentru cel mult de 35 de absențe nemotivate. 

Peste 10 absențe nemotivate se va scădea un punct la purtare.  

b) Pentru elevii claselor IX-X se va scădea un punct pentru fiecare 10 absențe nemotivate și 

mustrare scrisă pentru cel mult de 35 de absențe nemotivate. 

La abaterile grave se recomandă, după solicitarea acordului părinților elevilor implicați, 

consultarea psihologului școlii. 

Anularea sancțiunilor de observație, mustrare scrisă, poate fi propusă de către cel care a aplicat 

sancțiunea, în condițiile în care elevul a avut un comportament ireproșabil pe o perioadă de cel puțin 

opt săptămâni de școală de la săvârșirea abaterii. 

(21) Sancțiunile aplicate vor fi aduse la cunoștință familiei elevului și vor fi urmate de 

scăderea notei la purtare cu un punct. 

(22) Nomenclatorul actelor de violenta sunt prezentate în Anexa 13 

(23) Deciziile privind sancțiunile aplicate elevilor sunt prezentate în Anexa 8. 

(24) Recompensele și sancțiunile elevilor sunt sintetizate în Anexa 11. 

 

Reprezentarea elevilor 

Art.140. În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociațiile reprezentative ale elevilor. 

Art.141. Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii: 

a) președintele și vicepreședinții Consiliului Școlar al Elevilor; 

b) reprezentanții elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Județean al Elevilor/Consiliul 

Național al Elevilor și în structurile de conducere ale asociațiilor reprezentative ale elevilor legal 

constituite, ce au prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor; 
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c) reprezentanții elevilor în comisiile unității de învățământ, inspectoratelor școlare, 

autorităților locale sau centrale. 

Art.142. - (1) Reprezentanții elevilor din forurile decizionale sau consultative ale unității de 

învățământ liceal sau profesional sunt aleși, la începutul fiecărui an școlar, de către elevii unității de 

învățământ liceal, profesional sau postliceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de 

învățământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi 

ales, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statut socio-., convingeri sociale sau 

politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenență la un grup defavorizat, medie 

generală, medie la purtare, situație școlară precum și orice alt criteriu discriminatoriu. 

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învățământ preuniversitar 

le este interzis să influențeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanți, indiferent de nivelul de 

reprezentare. Influențarea alegerilor se sancționează conform prevederilor art. 280 din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Modul concret de desfășurare a alegerilor pentru elevii reprezentanți se stabilește de 

aceștia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Național al Elevilor. 

Art.143. - Elevii reprezentanți au următoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora este 

reprezentant și informațiile ce vizează activitatea acestora, în condițiile legii; 

b) de a folosi baza materială a unității de învățământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin 

din calitatea de reprezentant; 

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activitățile 

aferente calității de elev reprezentant; 

d) de a i se motiva absențele în baza unor documente justificative, care atestă prezența elevului 

reprezentant la activitățile derulate prin prisma calității și care sunt semnate de președintele/directorul 

comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 

Art.144. Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri: 

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influențați de factori politici; 

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie, convingeri 

politice, orientare sexuală și alte criterii discriminatorii; 

d) de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura 

diseminarea informațiilor în timp util; 

e) de a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin, conform prevederilor 

legale; 

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă 

care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat; 

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact 

pe site-ul unității de învățământ sau pe diverse panouri de afișaj din unitatea de învățământ, 

h) de a fi informați periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea 

deciziilor care privesc elevii, precum și alte informații de interes. 

 

Asocierea elevilor 

Art.145. - (1) 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. 

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie Consiliul 

Școlar al Elevilor, format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă. 

Art.146. - (1) Consiliul Școlar al Elevilor este structură consultativă și reprezintă interesele 

elevilor din învățământul preuniversitar, la nivelul unității de învățământ. 



Liceul “Carol I” Bicaz           Regulament de organizare și funcționare 

34 

(2) Prin Consiliul Școlar al Elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care 

îi afectează în mod direct. 

(3) Consiliul Școlar al 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 învățământ desemnează un cadru didactic care va asigura 

o comunicare eficientă între corpul profesoral și consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 

deciziilor Consiliului Școlar al Elevilor. 

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, prin 

punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru 

întrunirea Biroului Executiv și a Adunării Generale a respectivului Consiliu Școlar al Elevilor. 

Fondurile aferente desfășurării activităților specifice se asigură din finanțarea suplimentară, fără a 

afecta derularea activităților educaționale. 

Art.147. Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

a) reprezintă interesele elevilor și transmite Consiliului de Administrație, 

directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la 

problemele de interes pentru aceștia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unității de învățământ despre acestea și propunând soluții; 

d) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte; 

f) poate iniția activități extrașcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind 

din medii dezavantajate, pe probleme de mediu și altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de 

învățământ preuniversitar; 

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

k) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care posturile sunt vacante; 

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administrație, conform legii; 

Art.148. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR: (Anexa 6-ROF) 

(1) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de 

Administrație; 

(2) deleagă reprezentanți, prin decizia președintelui Consiliului Școlar al Elevilor, în Comisia 

de Evaluare și Asigurare a Calității, Comisia de Prevenire și Combatere a Violenței și orice altă 

comisie din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii; 

(3) Consiliul Școlar al Elevilor va completa o secțiune din raportul activităților educative 

extrașcolare la nivelul unității de învățământ, în care va preciza opinia elevilor față de activitățile 

educative extrașcolare realizate. 

Art.149. - (1) Forul decizional al Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ 

preuniversitar este Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ 

preuniversitar este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are următoarea structură: 

a) Președinte; 

b) Vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentanții claselor. 

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul Executiv. 
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Art.150. - (1) Elevii din unitatea de învățământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret 

și liber exprimat Biroul Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor. 

(2) Președintele Consiliului Școlar al 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. în funcție de tematica anunțată, președintele 

Consiliului Școlar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite 

ședințe ale Consiliului de Administrație. 

(3) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor, elev din învățământul profesional, liceal sau 

postliceal, activează în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. 

(4) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are 

următoarele atribuții: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Școlar al Elevilor; 

b) conduce întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ; 

c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ 

preuniversitar; 

d) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii 

și a libertății de exprimare; 

e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv și a Adunării Generale, dacă 

acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare al consiliului; 

(5) Mandatul președintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

președintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate 

este respins cu votul majorității absolute, președintele este demis din funcție. 

Art.151. - (1) Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ 

preuniversitar are următoarele atribuții: 

a) monitorizează activitatea departamentelor; 

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența acestuia, prin delegație; 

c) elaborează programul de activități al consiliului; 

(2) Mandatul vicepreședintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani. După un an de 

mandat, vicepreședintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul 

de activitate este respins cu votul majorității absolute, vicepreședintele este demis din funcție. 

Art.152. - (1) Secretarul Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ 

preuniversitar are următoarele atribuții: 

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de 

învățământ preuniversitar; 

b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Școlar al Elevilor. 

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul 

își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins 

cu votul majorității absolute, secretarul este demis din funcție. 

Art.153. Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar se 

vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte. 

Art.154. - (1) Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are în 

componență departamentele prevăzute în propriul regulament. 

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Școlar al Elevilor și să 

asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezența membrilor la activitățile Consiliului 

Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar este obligatorie. Membrii Consiliului 

Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar care înregistrează trei absențe nemotivate 

consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții. 

(3) Membrii Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar au datoria 

de a prezenta Consiliului de Administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice 

procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 

(4) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - 

educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter 
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extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de 

învățământ. 

(5) Fiecare membru al Consiliului Școlar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abține 

de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.  

 

 

Cap. VI. Parteneri educaționali 

 

 
Art.155. - (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului sunt parteneri educaționali 

principali ai unităților de învățământ. 

(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informațiile 

legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor. 

(3) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți de 

sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie-

școală. 

Art.156..- (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 

informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informații referitoare numai la situația propriului copil. 

Art.157. - (1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta 

unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al 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 profesorul diriginte; 

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

(2) Consiliul de Administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ. 

Art.158. - Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu 

personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 

Art.159. - (1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul 

legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul 

unității de învățământ implicat, profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În 

situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul 

legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea 

rezolvării problemei. 

(2) în cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a 

fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală. 

Art.160. - (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. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă 

cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de 

Administrație al unității de învățământ. 
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(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. 

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția 

copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul 

profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și 

ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii 

acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate. 

Art.161. - Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ. 

Art.162. - Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare 

și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 

copiilor/elevilor. 

Art.163. - (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau 

susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 

didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor 

necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de 

copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, 

numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv. 

Art.164. - (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul diriginte, de 

către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi 

ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 

prezenți. în caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se 

pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia. 

 

Comitetul de părinți 

Art.165. - (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și 

funcționează comitetul de părinți. (Anexa 7 ROF) 

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 

de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: 

un președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile 

fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte. 

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa 

managerială. 

Art.166. - Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele 

atribuții: 
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a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare 

la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ; 

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, 

asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul 

școlar; 

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a 

grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației 

de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin 

asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și profesorul diriginte și se implică activ în 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, 

extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, 

dacă acestea există. 

Art.167. - Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu 

conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Art.168. - (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de 

părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este 

obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator./persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 

(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în 

strângerea fondurilor. 

 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 

Art.169. - (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al 

părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 

comitetelor de părinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților 

din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul 

de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se 

poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic - voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți în 

conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile. 

Art.170. - (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 părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 
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(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 

voturilor celor prezenți. 

(5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice 

și juridice. 

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților. 

Art.171. - Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul 

la decizia școlii, inclusiv din oferta națională; 

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile 

cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenței în mediul școlar; 

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice 

minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 

h) 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; 

i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau 

de integrare socială a absolvenților; 

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în 

muncă a absolvenților; 

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 

Art.172. - (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face 

demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală 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 activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație 

materială precară; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, 

județean, regional și național. 

 

Contractul educațional (Anexa 10) 

Art.173. - (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise 

drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

Art.174. - (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul 

unității de învățământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-

un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional. 
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Art.175. - (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare 

ale părților semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, 

tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 

sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 

contractul educațional. 

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 

contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se 

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 

Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri 

educaționali 

Art.176. -Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității 

locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unității de învățământ. 

Art.177. - Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 

educație și cultură, organisme și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de 

organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

Art.178. - Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, 

furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot 

organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 

educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate. 

Art.179. - Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 

prezentului regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu 

organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, 

de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și 

activități de învățare remedială cu elevii. 

Art.180. - (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea 

unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 

unitatea de învățământ. 

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, 

de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 

securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ. 

Art.181. - (1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 

operatorii, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la 

asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în 

muncă, asigurarea transportului la și de la operatorul., durata activităților, drepturile și îndatoririle 

elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.182. - (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, 

alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. 

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se 

va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor. 
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(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul 

școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități 

comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității 

copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile 

respective. 

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ. 

 

 

Cap. VII. Organizarea predării disciplinei religie în învățământul preuniversitar 

 
 

Prevederi generale 

Art.183. Prezenta metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în 

învățământul preuniversitar, inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor pentru a frecventa ora de 

Religie.  

Art.184. - (1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, planurile-cadru ale învățământului liceal și profesional includ Religia ca 

disciplină școlară, parte a trunchiului comun.  

(2) În conformitate cu prevederile legale, elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, 

indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii 

proprii.  

(3) În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situația școlară se încheie fără 

disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-

au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.  

(4) Conducerile inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ preuniversitar care au 

clase de nivel liceal, profesional au obligația de a întreprinde demersurile necesare în vederea 

asigurării condițiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor menționate la alin. (1) și (2).  

(5) Conducerile unităților de învățământ care școlarizează nivelurile de învățământ 

menționate la alin. (1) au obligația de a informa elevii și părinții/tutorii legal instituiți ai acestora cu 

privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie.  

 

Înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie 

Art.185. - (1) Părinții/ tutorii legal instituiți ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 

doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere 

adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.  

(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 

cultelor, republicată.  

(3) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 

major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

(4) Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care 

este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul informatic integrat al învățământului din România 

(SIIIR).  

(5) În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, 

cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul 

școlar următor.  

Art.186. - Părinții copiilor care urmează să își facă debutul școlar în învățământul primar și 

care doresc participarea copilului la ora de Religie bifează în cererea-tip de înscriere rubrica 

corespunzătoare, precizând cultul solicitat.  

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45726502&d=2016-10-18#p-45726502
http://lege5.ro/Gratuit/gm4teojzga/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor?pid=&d=2016-10-18


Liceul “Carol I” Bicaz           Regulament de organizare și funcționare 

42 

Art.187. - (1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate 

în art. 341 și 342, inclusiv după începerea cursurilor școlare, sunt aprobate de consiliul de 

administrație dacă la nivelul unității de învățământ se organizează predarea disciplinei Religie pentru 

cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi incluși în formațiunile deja existente, organizate pentru 

studiul Religiei, cultul solicitat.  

(2) În cazul solicitărilor menționate la alin. (1) pentru care unitatea de învățământ nu 

organizează predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, după caz, prevederile 

art. 347.  

Art.188. - În situația în care părinții/tutorii legal instituiți ai elevului minor, respectiv elevul 

major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară 

a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.  

 

Organizarea predării disciplinei Religie 

Art.189. - (1) În învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, predarea disciplinei 

Religie se organizează cu întreaga clasă, dacă cererile depuse solicită frecventarea orei de Religie la 

același cult.  

(2) În situația în care, pentru un nivel de clasă, au fost depuse cereri de frecventare a orei de 

Religie pentru mai multe culte, conducerea unității de învățământ organizează predarea disciplinei 

Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasă respectiv în mai multe formațiuni de studiu, 

corespunzătoare cultelor pentru care există solicitări, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

efectivele formațiunilor de elevi.  

Art.190. - (1) În situația în care numărul solicitărilor de frecventare a orei de Religie pentru 

un anumit cult, depuse de elevii de la același nivel de clasă, nu permite constituirea formațiunii de 

studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevăzut de lege, studierea 

disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face și în regim simultan. 

(2) În situația menționată la alin. (1), predarea în regim simultan se face pentru elevii care 

solicită studierea Religiei pentru cultul respectiv de la două sau mai multe niveluri de clasă aparținând 

aceluiași nivel de învățământ - primar/gimnazial/liceal/profesional.  

(3) Aprobarea predării disciplinei Religie în regim simultan se face de către inspectoratul 

școlar, la propunerea motivată a consiliului de administrație al unității de învățământ.  

Art.191. - (1) În cazul în care numărul mic de cereri depuse la unitatea de învățământ pentru 

frecventarea orei de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea 

predării disciplinei Religie pentru acel cult în niciuna din situațiile menționate anterior, elevii cărora 

nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină pot să participe la studiul 

Religiei în cadrul cultului propriu. 

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele școlare încheie acorduri 

de parteneriat cu reprezentanții instituțiilor de cult, valabile cel puțin pe durata unui an școlar, în care 

se reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a orei de Religie pentru elevii care studiază 

această disciplină în cadrul cultului propriu.  

(3) Acordurile de parteneriat prevăzute la alin. (2) trebuie să conțină reglementări cu privire 

la următoarele aspecte: locul de desfășurare a orei de Religie - spații școlare sau spații puse la 

dispoziție de către cult, asigurarea de către instituția de cult a personalului didactic calificat, abilitat 

să predea disciplina Religie în baza protocolului încheiat de Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice și cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitățile, responsabilitățile și 

termenele de comunicare/transcriere în cataloage a absențelor și a rezultatelor școlare.  

(4) Persoanele nominalizate de către reprezentanții instituțiilor de cult pentru predarea 

disciplinei Religie pentru elevii aflați în cazurile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute de legislația în vigoare și să se angajeze să parcurgă programa corespunzătoare 

nivelului de clasă în care se află elevul/elevii.  

(5) Copii ale documentelor care dovedesc competența personalului nominalizat de instituțiile 

de cult pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa școlară, 

http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900363&d=2016-10-18#p-82900363
http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900369&d=2016-10-18#p-82900369
http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900384&d=2016-10-18#p-82900384


Liceul “Carol I” Bicaz           Regulament de organizare și funcționare 

43 

precum și orarul de desfășurare a orelor de Religie în cadrul cultului se atașează anual la acordurile 

de parteneriat menționate la alin. (2). 

(6) Absențele și calificativele/notele obținute de elevi la ora de Religie organizată de cultul 

religios se transmit în scris unității de învățământ, printr-un document semnat și ștampilat, la 

termenele prevăzute în acordul de parteneriat, și se transcriu în catalogul clasei de către învățătorul, 

institutorul, profesorul pentru învățământ primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte 

elevul.  

 

Organizarea activității elevilor care nu studiază disciplina Religie 

Art.192. - Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie sau cărora nu li s-au 

asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unitățile de învățământ stabilesc 

prin propriul regulament de organizare și funcționare activitățile pe care aceștia le pot desfășura, 

spațiile în care se desfășoară activitățile, precum și responsabilitățile privind asigurarea supravegherii 

și siguranței elevilor, în perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la ora de Religie. 

Art.193. - (1) Elevii cărora nu li se pot asigura condițiile pentru frecventarea orelor de Religie, 

conform confesiunii proprii, pot solicita să participe, în calitate de audienți, la orele de Religie 

organizate de unitatea de învățământ pentru elevii aparținând altor culte. Participarea se aprobă de 

către conducerea unității de învățământ, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți ai 

elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori. 

(2) Elevii care participă ca audienți la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi 

evaluați, iar situația școlară a acestora se încheie fără disciplina Religie.  

Art.194. Absența elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitățile 

prevăzute la art. 10 și 11 exonerează cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigură 

organizarea/desfășurarea/supravegherea activității de orice tip de răspundere.  

 

 

Cap. VIII. Dispoziții finale 

 

 
Art.195. - Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor/evaluărilor naționale. 

Art.196. -În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în 

vigoare. 

Art.197. - În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este 

interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 

Art.198. Transferul elevilor se poate efectua și în timpul semestrelor, pentru situații deosebite 

și anume: motive de sănătate, situații speciale familiale. 

 

R.O.F. se completează cu următoarele anexe: 

1. Comisii de specialitate constituite la Liceului „Carol I” în anul școlar 2021- 2022 

2. Lista claselor și a diriginților 

3. Structura anului școlar 2021 - 2022 

4. Organigrama Liceului „Carol I” Bicaz 

5. Regulamentul de organizare și de funcționare a bibliotecii școlare 

6. Regulamentul de organizare și de funcționare a Consiliului Elevilor 

7. Regulamentul de organizare și de funcționare a Comitetelor de părinți și a Consiliului 

reprezentativ al părinților 

8. Decizii privind sancțiunile aplicate elevilor 

9. Măsuri pentru prevenirea accidentelor în timpul lecțiilor de Educație fizică și sport 

10. Contractul educațional în anul școlar 2021-2022 

11. Recompense și sancțiuni pentru elevi 

http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900392&d=2016-10-18#p-82900392
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12. Obligațiile profesorului de serviciu 

13. Nomenclator acte de violență 

14. Programul de lucru al personalului Liceului Carol I, Bicaz 

15. Regulamentul de organizare și funcționare a internatului și cantinei școlare 

16. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 

17. Procedura privind aprobarea prezentei facilitatorilor în Liceul „Carol I” Bicaz 

 

 

 

Colectivul de lucru, revizuire ROF: 

1. Balint Valeria -responsabil 

2. Iorga Rodica-coordonator 

3. Șerban Mariana-membru 

4. Socea Vasile-membru 

5. Cuciuc Antonela-membru 

6. Mucenicu Daniel-reprezentant sindicat 

7. Popa Mihail - reprezentantul părinților 

8. Găleanu Roberta-reprezentantul consiliului elevilor 

 

 

Director,             Director adj. 

Prof. Balint Valeria       Prof. Hrap Suzana 
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Anexa 1 
 

 

COMISII DE LUCRU 

An școlar 2021 – 2022 

 

Consiliul de administrație 

 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria – director, președinte CA 

2. Hrap Suzana - director adjunct - membru, 

reprezentantul cadrelor didactice 

3. Iorga Rodica - membru, reprezentant cadre didactice 

4. Cenușă Manuela - membru, reprezentant cadre 

didactice 

5. Sîrbu Xenia - membru, reprezentant cadre didactice 

6. Scurtu Mihaela - membru, reprezentant cadre 

didactice 

7. Popa Mihail – reprezentantul părinților 

8. Zaiț Cătălin – reprezentantul părinților 

9. Filimon Larisa – reprezentantul elevilor 

Ungureanu Paul - membru supleant (reprezentantul elevilor) 

10. Croitoru Alina – reprezentantul primarului 

11. – reprezentant consiliul local 

12. – reprezentant consiliul local 

13. – reprezentant consiliul local 

14. Mucenicu Daniel – reprezentant sindicat (observator) 

15. Popescu Iulia - secretar 

• Conform O.M.E. nr. 

5154/30.08.2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar. 
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COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT 
 

 

I. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) 

 

 

Componența Atribuții 

1. Lazar George – 

coordonator 

2. Apetroei Mihaela – 

reprezentant al cadrelor 

didactice 

3. Constantin Carmen – 

reprezentant al cadrelor 

didactice 

4. Manolică Laura - 

reprezentant al cadrelor 

didactice 

5. Vancea Ioan – 

reprezentant al minorităților 

6. _____________ – 

reprezentant al Consiliului 

Local 

7. Pașcu Iuliana – 

reprezentant al părinților 

8. Mucenicu Daniel – 

reprezentant al sindicatului 

9. Mihai Anamaria, clasa 

a X-a C – reprezentant al 

elevilor 

• Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și 

activităților de evaluare și asigurarea calității aprobate de 

conducerea școlii conform domeniilor și criteriilor prevăzute de 

legislația în vigoare OU 75/2005 

• Elaborează anual un raport de evaluare internă (RAEI) 

privind calitatea educației în școală și îl aduce la cunoștința 

tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare (îl încarcă online 

pe site-ul ARACIP și la avizier, website). 

• Formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației  

• Utilizează platforma https://calitate.aracip.eu/ pentru 

completarea formularelor prevăzute 

• Cooperează cu agenția română specializată pentru 

asigurare a calității ARACIP, cu alte agenții și organisme 

abilitate sau instituții similare din țară sau din străinătate potrivit 

legii. 

• Comisia de evaluare și asigurare a calității - Pe baza 

legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă 

propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei 

pentru evaluarea și asigurarea calității. Orice control sau evaluare 

externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se 

bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității din 

unitatea de învățământ. 

Dosarul comisiei CEAC trebuie să cuprindă: 

• Decizie CEAC 

• Fișă de atribuții a comisiei CEAC 

• Procese verbale de lucru a comisiei CEAC 

• Hotărâri CEAC 

• Regulament CEAC 

• Strategie CEAC 

• Organigrama CEAC 

• Plan de activitate CEAC 

• Plan de îmbunătățire CEAC 

• Plan managerial CEAC 

• Raport de activitate CEAC sem. I 

• Raport de activitate CEAC la sf. de an școlar 

• Lista instrumente monitorizare și evaluare 

• Chestionare CEAC 

• Opis proceduri 

• Legislație 

 

  

https://calitate.aracip.eu/
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II. Comisia pentru controlul intern managerial (S.C.I.M.) 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana – 

președinte 

2. Uță Angela – membru  

3. Stoian Monica – 

membru 

4. Lungu Carmen – 

membru  

5. Văideanu Vasile – 

membru 

6. Zahariea Gabriela – 

secretar 

• Elaborează strategia de monitorizare 

- Control 

- Evaluare  

• Elaborează proiectul de dezvoltare instituțional, planul 

managerial și planul operațional  

• Verifica și evaluează continuu funcționarea sistemului de 

control intern și a elementelor sale specifice.  

• Aduce la CUNOSTINȚA echipei manageriale 

disfuncționalitățile /problemele identificate împreună cu 

măsurile corective propuse 

 

III. Comisia pentru curriculum 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria – 

președinte 
2. Hreniuc Geanina – Limba și 

comunicare: limba și literatura 

romana, limba modernă 1 și limba 

modernă 2 

3. Iorga Rodica – Matematica 

și științe ale naturii: matematică, 

fizică, chimie, biologie 

4. Lazar George – Om și 

societate: istorie, geografie, socio-

umane, religie 

5. Popescu Iulia - Consiliere și 

orientare 

6. Cuciuc Antonela – 

Tehnologii: TIC, informatica, 

educaţie antreprenorială, cultură de 

specialitate, pregătire practică 

7. Vasilache Georgeta – Arte: 

educaţie muzicală, educaţie vizuală, 

Educaţie fizică și sport: educaţie 

fizică 

• Procură documentele curriculare oficiale – planuri cadru, programe 

scolare, ghiduri metodologice, manuale. 

• Asigură aplicarea planurilor cadru de învățământ ce se realizează 

prin elaborarea ofertei curriculare. 

• Se îngrijește de asigurarea bazei logistice prin activități curriculare 

și extracurriculare desfășurate la nivelul instituției de învățământ. 

• Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza 

experienței, a resurselor scolii și a specificului comunitar. 

• Asigură consultanța cadrelor didactice în domeniul curricular. 

• Asigură coerență între curriculumul național și dezvoltarea locală, 

coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă conflicte de 

prioritate dintre profesori și discipline în interesul elevilor și al 

instituției de învățământ. 

• prin responsabilul comisiei pentru curriculum, se asigură aplicarea 

planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor școlare; controlează, cu sprijinul 

responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse 

activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

Dosarul comisiei pentru curriculum trebuie să cuprindă: 

• Decizia de constituire  

• Regulamentul comisiei 

• Planul de activitate 

• Planul managerial  

• Graficul activităților comisiei 

• Planurile cadru și OM prin care sunt aprobate  

• Programele scolare în vigoare 

• Centralizarea CDS la nivel de scoală 

• Chestionare prin care s-au stabilit disciplinele opționale  

• Fișe de avizare a opționalelor  

• Chestionat asupra stabilirii satisfacției beneficiarilor a CDS urilor  

• Schemele orare ale claselor  

• Oferta educațională 

• Analiza de nevoi - inițială, pentru fundamentarea planului de 

școlarizare, realizarea proiectului planului de încadrare 

• Registrul de PV ale ședințelor 
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IV. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana – 

responsabil  

2. Huțanu Florin – 

consilier pentru integritate 

3. Cenușă Manuela - 

decizie pentru: persoana 

desemnată în 

monitorizarea 

implementării masurilor 

prevăzute în PTCA 

4. Cuciuc Antonela 

5. Lazăr George 

6. Șerban Mariana 

7. Zaiț Cătălin – 

reprezentantul părinților 
8. Filimon Larisa – 

XII.D – reprezentantul 

elevilor 

• Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a 

principiilor, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți 

copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate 

de originea etnică, deficient fizice sau mentale, origine culturală sau 

socio economică, limbă maternă.  

• Elaborează și implementează coduri de conduită a personalului și a 

elevilor, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la 

nivelul unității  

• Identifică și analizează cazurile de discriminare și înaintarea de 

propuneri de soluționare a acestora  

• Previne și mediază conflicte apărute  

• Monitorizează și evaluează acțiunile întreprinse pentru prevenirea și 

combaterea discriminării  

• Elaborează anual un raport care să conțină referiri la acțiunile 

întreprinse pentru prevenirea discriminării 

• Intervine în cazul conflictelor dintre elevi  

• Analizează în cadrul Comisiei de disciplina, împreună cu dirigintele și 

părinții, abaterile disciplinare ale elevilor pentru sancționare  

• Propune Consiliului Profesoral sancțiunile.  

• Aplică chestionare elevilor pentru evaluarea fenomenelor de hartuire, 

monitorizarea cu scopul prevenirii combaterii acestuia. 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 

• elaborează și aplică planul operațional al unității școlare privind 

reducerea fenomenului violenței în mediul școlar urmărind planul 

anexat Strategiei de reducere a fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

• monitorizează și evaluează modul de aplicare a planului operațional al 

unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul 

școlar; 

• elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

• colaborează cu toate compartimentele și colectivele din școală; 

• sprijină colectivul școlii în realizarea unui climat de disciplină; 

• monitorizează respectarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a unității de învățământ preuniversitar și a Regulamentului Intern; 

• verifică prelucrarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unității de învățământ preuniversitar și a Regulamentului Intern de 

către toți diriginții și afișează, la loc vizibil, extrase din acestea; 

• se întrunește la solicitarea diriginților sau a conducerii școlii, ori de 

câte ori este nevoie; 

• colaborează cu Comisia diriginților în ameliorarea și rezolvarea 

problemelor grave de indisciplină; 

• aplică sancțiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform 

Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ 

preuniversitar, iar în cazul abaterilor grave prezintă situația Consiliului 

profesoral care va decide sancțiunile conform Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de învățământ preuniversitar și a 

Regulamentului Intern; 
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Componența Atribuții 

• elaborează și desfășoară activități de informare, prevenire și combatere 

a violenței conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007; 

• colaborează cu familiile elevilor cu potențial violent sau care au comis 

acte de violență; 

• inițiază programe destinate părinților în scopul conștientizării, 

informării sau formării pe tema dificultăților de adaptare a copiilor la 

mediu școlar; 

• încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor 

membrilor comisiei în activitatea repartizată. 

Dosarul trebuie să conțină: 

• Planul operațional al comisiei 

• Graficul activităților comisiei 

• Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității în mediul școlar 

 

V. Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situații de urgență 

Componența Atribuții 

Balint Valeria – responsabil 

comisie  

Subcomisie situații de urgență 

1. Mucenicu Daniel – 

responsabil  

2. Dumitrașcu Roxana 

3. Văideanu Vasile 

4. Fărcășanu Ana-Corina 

5. Ungureanu Cristi 

 Subcomisie SSM 

1. Prof. Cehan Gabriela – 

responsabil 

2. Dr. Crețu Doina - medic 

medicina muncii 

3. Prof. Țepeș Ioana - 

reprezentant salariați - membru 

4. Văideanu Vasile – 

reprezentant salariați personal 

nedidactic 

5. Lungu Carmen - Secretar 

 

Atribuțiile subcomisiei pentru situații de urgență sunt: 

• Organizează activitatea de prevenire și stingere a 

incendiilor prin planul anual de muncă stabilind măsurile pentru 

paza contra incendiilor la nivelul școlii; 

• Urmărește realizarea acțiunilor stabilite și prezintă 

periodic normele și sarcinile de prevenire și stingere a 

incendiilor, ce revin personalului și elevilor, precum și 

consecințele diferitelor manifestări de neglijență și nepăsare.  

• Întocmește necesarul de mijloace și materiale pentru PSI 

și solicit conducătorului de unitate fondurile necesare. 

• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, 

planurile de evacuare în caz de incendiu și normele de 

comportare în caz de incendiu.  

• Prezintă materiale informative și de documentare care să 

fie utilizate de diriginți, profesori, laboranți în activitatea de 

prevenire a incendiilor.  

• Realizează, pe bază de proces verbal, instructajul 

cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice în legătură 

cu măsurile de protecția muncii și pază contra incendiilor și 

protecție civilă  

• Stabilește un program semestrial de popularizare și 

avertizare a elevilor în privința calamităților provocate de 

dezastre naturale (cutremure, inundații, incendii) sau produse de 

om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.).  

• Prezintă diriginților și profesorilor de educație fizică, 

informatică, chimie, fizică, biologie normele de protecția muncii 

și pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază 

de proces verbal.  

• Informează cu operativitate conducerea asupra tuturor 

neregulilor care pot apărea în sistemul de prevenire a incendiilor 

sau de protecție a muncii 

Atribuțiile subcomisiei SSM 

• Elaborează planul de măsuri în conformitate cu legislația 
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în vigoare; 

• Prelucrează normele de securitate și sănătate în muncă pe 

diferite compartimente și activități, ținând cont de riscurile și 

accidentele ce pot interveni;  

• Organizează instructaje de protecție a muncii pe activități 

(de 2 ori pe an);  

• Efectuează instructajele de protecție a muncii pentru 

activități extracurriculare (de către conducătorii activităților); 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații 

de urgență  

• Decizia privind modul de organizare a activității de 

prevenire și stingere a incendiilor 

• Decizia privind numirea cadrului tehnic cu atribuții de 

prevenire și stingere a incendiilor în cadrul instituției 

responsabilitățile individuale ale membrilor comisiei aprobate 

de C.A. 

• Decizia privind instruirea personalului angajat în cadrul 

instituției (Anexă la decizie, tematica și graficele de instruire 

lunare, trimestriale și semestriale) 

• Decizia privind lucrul cu foc deschis și fumatul în 

cadrul instituției 

• Procedura operațională – Activitatea de prevenire și 

stingere a incendiilor 

• Fișele individuale PSI semnate la zi pentru tot 

personalul unității  

• Materialele educative pentru elevi însoțite de tabelele de 

instructaj semnate  

• Fișa obiectivului 

• Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor 

• Instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor ce 

trebuie respectate la pregătirea locului și pe timpul executării 

lucrărilor cu foc deschis 

• Exercițiu de alarmare 

• Plan de evacuare a instituției 

• Reglementări privind asigurarea căilor de circulație, 

colectarea și evacuarea deșeurilor și ambalajelor combustibile, 

cât și pentru sezonul rece sau canicule 

• Raport evaluare P.S.I. pentru anul școlar curent 

• Pliante 

Dosarul comisiei SSM trebuie să cuprindă:  

• Decizie efectuare instructaj periodic 

• Tematica pentru efectuarea instructajului introductiv 

general 

• Instrucțiuni proprii specifice de securitate și sănătate în 

munca (Birouri, Sali de clasa, Laboratoare, Ateliere, Muncitori) 

• Evaluarea riscurilor de îmbolnăvire și accidentare 

profesionala la locul de muncă: personal didactic, nedidactic 

• Planul de prevenire și protecție 

• Planul de măsuri pentru asigurarea securității și sănătății 

în munca, an școlar 2020 - 2021 
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VI. Administrator SITE liceu: 

Componența Atribuții 
Responsabil: Hrap Suzana, 

Membri: Vancea Ioan și 

Podbereschi Maria 

• Postează materialele pe site 

• Asigura funcționarea site-ului 

VII. Administratori pagină facebook: 

Componența Atribuții 

Balint Valeria,  

Botezatu Carmela 
• Postează materialele pe pagina de facebook 

• Asigura funcționarea paginii de facebook 

VIII. Administrator platforma educațională CLASSROOM: 

Componența Atribuții 

MANOLE FELICIA GRATIELA 

MEMBRI:  

VANCEA IOAN, 

PODBERESCHI MARIA 

• Introduce datele elevilor în platformă 

• Creează codurile de acces pentru elevi, profesori, părinți 

• Sprijină elevii și profesorii în crearea conturilor 

 

 

IX. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare: 

Componența Atribuții 

Sîrbu Xenia 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/calendarului activităților educative 

școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de 

dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și 

minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociației 

de părinți, acolo unde există, și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului 

de administrație; 

d) elaborează, propune și implementează proiecte de programe educative; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund 

nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin 

consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și asociației de 

părinți, acolo unde există; 

f) prezintă consiliului de administrație rapoarte anuale privind activitatea 

educativă și rezultatele acesteia; 

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea 

de învățământ; 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și asociației de 

părinți, acolo unde există, și a partenerilor educaționali în activitățile 

educative. 

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu 

părinții sau reprezentanții 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.Elaborează planul anual 

și monitorizează activitatea referitoare la cercurile științifice, culturale și 

sportive; 

• Monitorizează activitățile extracurriculare desfășurate la nivelul 

claselor; 



Liceul “Carol I” Bicaz           Regulament de organizare și funcționare 

52 

Componența Atribuții 

• Organizează activitățile extracurriculare la nivelul școlii; 

• Asigură pregătirea și participarea la concursurile școlare ce vizează 

activitatea  

• extracurriculară; 

• Responsabilități: 

• Activitatea extracurriculară cuprinde activități extrașcolare informale 

și nonformale, desfășurate în clase, în cluburi, tabere școlare, baze turistice, 

instituții științifice, culturale, artistice și sportive.  

• Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu caracter 

stimulativ sau recreativ, de dezvoltare a spiritului de inițiativă al elevilor și cu 

participarea opțională:  

• Cercuri pe obiecte de studiu, științifice, tehnicoaplicative, cultural-

artistice, sportive, interdisciplinare, etc.; 

• Meditații și consultații, consemnate în condica de prezență și aprobate 

de director, la inițiativa cadrelor didactice sau la solicitarea elevilor, pentru 

îmbunătățirea performanțelor școlare; 

• Vizite și excursii, aprobate de director, pe baza propunerilor 

profesorilor -diriginți sau profesorului conducător, care își asumă răspunderea 

pentru întreaga lor desfășurare;- 

• Redactarea de reviste școlare și de alte materiale de promovare a 

imaginii scolii; 

Simpozioane, concursuri, ateliere, cursuri măiestrie, etc.  

Coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, 

organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de 

învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu 

consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde aceasta 

există, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu 

partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 

desfășoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației 

și Cercetării privind educația formală și nonformală. 

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 al activității educative extrașcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative 

extrașcolare; 

d) programe educative de prevenție și intervenție; 

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

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare; 

g) rapoarte de activitate anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format 

letric/electronic, transmise de inspectoratul școlar și minister, privind 

activitatea educativă extrașcolară. 

(1) Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, 

prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și 

extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de 

învățământ. 
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X. Responsabil cu raportarea vaccinării: 

Componența Atribuții 

Constantin Carmen 

Membru - 

Lungu Carmen  

• Urmărește vaccinarea personalului unității de învăţământ și a 

elevilor și face raportările solicitate de ISJ și DSP 

 

 

XI. Comisia pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2: 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana – responsabil 

2. Dumitrașcu Roxana 

3. Țăranu Raluca 

4. Cordel Georgeta  

5. Văideanu Vasile 

6. Stoian Monica – responsabil 

cu raportarea zilnică a stocului de 

echipamente de protecție medicală 

și dezinfectanți mâini/pardoseală 

(de la HG 756/2020, UAT-uri și 

surse proprii) la nivel de unitate 

școlară. 

• Întocmește procedura pentru prevenirea și 

combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV-2 și 

stabilește masurile în acest sens conform Ordinului emis de 

M.E.N. și M.S. 

 

 

XII. Responsabil de caz servicii psihoeducationale pentru elevii cu CES: 

Componența Atribuții 

Cenușă Manuela • Întocmește lista cu elevii cu CES la nivelul unității și întocmește 

proiectul planului de servicii individualizat pentru acești elevi, cu 

consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au participat la evaluarea 

complexa, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în 

funcție de gradul sau de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate. 

• Colaborează cu diriginții și profesorii liceului în vederea stabilirii 

măsurilor necesare pentru integrarea acestor elevi 

 

XIII. Responsabil G.D.P.R. 

Componența Atribuții 

BOTEZATU 

CARMELA 
• Întocmește formularul privind Acordul G.D.B.R.  

• Colaborează cu diriginții liceului în vederea întocmirii acordului 

G.D.B.R. de către părinți/elevi la începutul anului școlar și arhivează 

acordurile semnate 

 

XIV. Responsabil REVISAL, EDUSAL 
Componența Atribuții 

LUNGU 

CARMEN 
• Completează în REVISAL angajarea salariaților pe baza de CIM, modificarea CIM pe 

baza de Act adițional și Deciziile de încetare a CIM și transmite registrul atunci când 

se înregistrează o modificare conform legii. HG 500/2011 

• https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRe

gistre 

• Completează pontajul lunar, întocmește lunar salariile în EDUSAL, calculează 

diferențele salariale și calculează salariile conform hotărârilor judecătorești, în 

programul EDUSAL 

 

Componența Atribuții 

LUNGU 

CARMEN  
• Întocmește la începutul anului școlar dosarele pentru echivalarea 

creditelor transferabile conform procedurii C.C.D. 

https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre
https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre
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XV. Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare 

a formării continue 

Componența Atribuții 

a) directorul unității de 

învățământ- Balint Valeria  

b) un cadru didactic titular - 

APETROEI Mihaela  

c) un profesor metodist de la 

casa corpului didactic  

• Aplică prevederile OMEC nr. 5967 din 6 noiembrie 2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

• Întocmește la începutul anului școlar dosarele pentru 

echivalarea creditelor transferabile conform procedurii C.C.D. 

 

XVI. COMISIA PENTRU FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:  

Componența Atribuții 

APETROEI Mihaela 

MANOLE Grațiela 

 

• Se preocupă de coordonarea activității de perfecționare metodică 

și de formare continuă; 

• Întocmește tabloul de bord privind situația creditelor/ cursurilor 

perfecționare de 90 C PT/ 5 ani; 

• Centralizează și actualizează fișa de formare și perfecționare a 

cadrelor didactice; 

• Prezintă conducerii evidența corectă a participării cadrelor 

didactice la activitățile mai sus menționate, cu ajutorul responsabililor de 

catedre; 

• Menține legătura cu I.S.J. și CCD pentru a duce la cunoștința 

cadrelor didactice toate informațiile privind perfecționarea metodică și de 

formare continua. 

• Propune participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare 

în urma acțiunilor de identificare și stabilire a nevoii de formare a 

personalului didactic din școală 

 

XVII. Responsabil cu gestionarea manualelor: 

Componența Atribuții 

Cordel Georgeta  • Distribuie la începutul anului școlar manualele scolare cu ajutorul 

diriginților 

• Întocmește procesele verbale de predare primire a manualelor 

• La sfârșitul anului școlar colectează manualele scolare și completează 

procesele verbale 

• Asigură achiziționarea manualelor scolare prin colaborarea cu ISJ  

• Inițiază măsurile de recuperare a manualelor scolare nepredate de elevi 
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COMISII DE LUCRU CU CARACTER OCAZIONAL 
 

I. Comisia pentru acordarea burselor („Bani de liceu”, burse sociale, burse de boală, burse 

învățământ profesional) 

Componența Atribuții 

A. Subcomisia „ Bani de liceu”, burse de ajutor 

social, Euro 200, burse de merit, de studiu și de 

performanță 

1. Huțanu Florin – responsabil  

2. Sîrbu Xenia 

3. Dumitrașcu Roxana 

4. Hreniuc Geanina 

5. Scurtu Mihaela 

6. Popescu Iulia 

7. Socea Vasile 

8. Manolică Laura 

9. Constantin Carmen 

10. Lazar George 

B. Subcomisia „Burse învățământ profesional”  

1. Cehan Gabriela – responsabil  

2. Uță Angela – membru  

3. Stoian Monica – membru 

Aplică criteriile generale pentru 

stabilirea elevilor beneficiari de 

burse, asigurând respectarea 

legislației în vigoare 

 

II. Comisia de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria – responsabil 

2. Vancea Ioan  

3. Lungu Carmen 

• Respecta legislația în vigoare în ceea ce privește 

organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante 

III. Colectiv de lucru, revizuire, ROI și ROF  

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria - responsabil 

2. Iorga Rodica-coordonator 

3. Șerban Mariana-membru 

4. Socea Vasile-membru 

5. Cuciuc Antonela-membru 

6. Mucenicu Daniel-reprezentant sindicat 

7. Popa Mihail - reprezentantul părinților 

8. Găleanu Roberta - reprezentantul consiliului 

elevilor 

• Revizuiește la fiecare început de 

an, și ori de câte ori e nevoie, 

Regulamentul de ordine interioară și 

Regulamentul de organizare și 

funcționare a unității școlare.  

• Îl prezintă și supune spre 

aprobare Consiliului de Administrație și 

Consiliului profesoral, îl afișează la 

avizierul școlii. 

IV. Comisia de etică 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana - 

responsabil 

2. Serban 

Mariana - membru 

3. Popescu Iulia 

– membru 

• Revizuiește la fiecare început de an, și ori de câte ori e nevoie, Codul 

de etica a unității școlare.  

• Îl prezintă și supune spre aprobare Consiliului de Administrație și 

Consiliului profesoral, îl afișează la avizierul școlii. 

• Monitorizează aplicarea Codului de etica la nivelul liceului conform 

Legii educaţiei, art.98 

• Sancționează abaterile etice ale cadrelor didactice, conform legii 

• Propune Consiliului de administratie initierea procedurii legale în 

cazul cadrelor didactice pentru incalcari ale eticii profesionale 
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V. Comisia de verificare a ritmicității notarii și de completare corecta a cataloagelor: 

Componența Atribuții 

• Balint Valeria – 

responsabil - Întocmește 

procedura operațională privind 

completarea corecta a 

cataloagelor 

1. Manolică Laura – 

membru (clasele de matematică 

informatică: IX A, X A, XI A, 

XII A și științele naturii IX B, X 

B, XI B, XII B) 

2. Durican Oana - membru 

(clasele de științe sociale IX D, 

X D, XI D, XII D și tehnologic-

liceu IX E, X C, XI E, XII C, 

XII E, XII F) 

3. Busnea Maria – membru 

(clasele de tehnologic -

profesională IX C, IX F, X E, X 

F, XI C, XI F) 

4. Zahariea Gabriela – 

membru (întocmește raportul 

lunar al comisiei și verifică la 

sfârșitul fiecărui semestru/an 

școlar corectitudinea completării 

cataloagelor) 

• Întocmește procedura operațională privind 

completarea corectă a cataloagelor 

• Managerii școlii pun la dispoziția profesorilor diriginți 

formatul catalogului.  

• Diriginții completează și verifică corectitudinea 

informațiilor înscrise în rubricile din cataloage.  

• Cadrele didactice notează absențele la fiecare oră și 

rezultatele evaluării, încheind mediile la sfârșitul semestrului 

/ anului școlar.  

• Comisia de verificare a cataloagelor se asigură, lunar, 

de corectitudinea completării acestora și de existența 

dovezilor de evaluare (note) 

Întocmește Rapoartele Comisiei de Verificare a 

Cataloagelor  

➢ Vor constata următoarele:  

- dacă sunt semnate de către diriginte, cadre didactice, 

directori; 

- dacă sunt trecute datele de contact ale elevilor; 

- daca sunt scrise corect sancțiunile acordate; 

- dacă sunt trecute notele  

- dacă sunt greșeli de completare  

➢ Se vor prezenta Consiliului Profesoral și se vor găsi 

la dosarul Comisiei.  

 

VI. Comisia de evaluare anuala a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar la nivelul 

unității școlare 

Componența Atribuții 

1. Responsabil - Fîrțală Viorica 

Membri: 

2. Huțanu Florin – Limba și comunicare: limba 

și literatura romana, limba moderna 1 și limba 

moderna 2 

3. Manolică Laura - Matematica și științe ale 

naturii: matematica, fizica, chimie, biologie 

4. Lazăr George - Om și societate: istorie, 

geografie, socio-umane, religie, Arte: educaţie 

muzicală, educaţie vizuală, Educaţie fizică și sport: 

educaţie fizică 

5. Cuciuc Antonela - Tehnologii: tic, 

informatică, educaţie antreprenorială, cultură de 

specialitate, pregătire practică 

6. Personal didactic auxiliar - Lungu Carmen 

• Întocmește procedura operațională 

privind evaluarea anuala a activităţii 

personalului didactic și didactic auxiliar 

• Evaluează activitatea personalului 

didactic și didactic auxiliar în cadrul 

ședinței comisiei de evaluare, conform 

graficului activităților de evaluare 

prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul 

3189/27.01.2021 

• Completează rubrica de evaluare 

menționată în fisa de 

autoevaluare/evaluare pentru fiecare 

cadru didactic/didactic auxiliar (în baza 

procesului-verbal încheiat) și înaintează 

consiliului de administratie fișele și 

procesul-verbal din cadrul ședinței 
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VII. Comisia contestații la evaluare anuală a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar 

la nivelul unității școlare 

Componența Atribuții 

1. Responsabil - Hreniuc 

Gianina 

Membri: 

2. Podbereschi Maria 

3. Mucenicu Daniel 

• Reevaluează fișele de evaluare a activităţii 

personalului didactic și didactic auxiliar prin acordarea 

punctajelor aferente 

• Întocmește Procesul-verbal al ședinței comisiei 

VIII. Comisia de mobilitate la nivelul unității școlare 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana – responsabil 

2. Manolică Laura – membru 

3. Mihaela Scurtu- membru 

• Îndeplinește sarcinile conform metodologiei de 

mobilitate a personalului didactic 

IX. Comisia de elaborare a PAS (Planul de acțiune al școlii) 

Componența Atribuții 

1. Hrap Suzana – responsabil 

2. Vancea Ioan 

3. Scurtu Mihaela 

4. Cehan Gabriela 

5. Lungu Carmen - secretar 

• Elaborează Planul de acțiune al școlii pentru perioada 

2021-2026 

 

X. Comisia de elaborare a PDI (Proiect de dezvoltare instituțională) 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria – președinte 

2. Lazăr George 

3. Sîrbu Xenia 

4. Lungu Carmen - secretar 

• Elaborează Proiectul de dezvoltare instituţională a 

scolii pentru perioada 2021-2026 

 

XI. Comisia de recepție a mărfurilor 

Componența Atribuții 

1. Lohan Angela – președinte  

2. Zaiț Gabriela– membru 

3. Son Gheorghe – membru  

4. Matieș Elena – locțiitor 

5. Văideanu George - locțiitor  

• Recepționează bunurile achiziționate la nivelul 

scolii, întocmește Nota de Recepție  

 

XII. Comisia de recepție a lucrărilor și reparațiilor 

Componența Atribuții 

1. Constantinescu Dimitrie - 

președinte 

2. Mucenicu Daniel  

3. Ungureanu Cristi 

• Recepționează lucrările și reparațiile efectuate la 

nivelul scolii, întocmește Procesul Verbal de Recepție  

 

XIII. Comisia de monitorizare și control a achizițiilor publice (introdusă prin Hotărâre C.A. 

07.09.2021): 

Componența Atribuții 

1. Reprezentant cadre didactice-

președinte - Lazar George 

2. Reprezentant Consiliu Local 

_______________ 

3. Reprezentatul elevilor cazați la 

internat _________________ 

• Elaborează Procedura operațională a comisiei 

• Îndeplinește sarcinile conform procedurii 

• Întocmește lunar raportul comisiei și îl prezintă 

Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație 
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COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR 
 

I. Comisia de întocmire și redactare a orarului 

Componența Atribuții 

1. Vancea Ioan - responsabil 

2. Uță Angela 

3. Manolică Laura 

• Realizează orarul și îl afișează la avizierul școlii 

 

 

II. Comisia de evidență și control a documentelor școlare 

Componența Atribuții 

1.Balint Valeria – responsabil 

2. Lungu Carmen 

3. Zahariea Gabriela 

• Tine evidența documentelor școlare 

• Completează documentele școlare 

 

 

III. Responsabil de gestionarea și redactarea actelor de studii 

Componența Atribuții 

Balint Valeria - director 

Lungu Carmen - responsabil 
• Creează baza de date 

• Completează, întocmește și eliberează actele de studii 

• Comunica cu ISJ-ul în privința necesarului actelor de 

studii pe an școlar 

  

IV. Comisia de inventariere 

Componența Atribuții 

1. Socea Vasile - 

președinte 

2. Popescu Iulia 

3. Țăranu Raluca 

 

• Constată și verifică existența tuturor elementelor 

patrimoniale  

• Stabilește cu exactitate existența stocurilor (obiecte, tip, 

calitate) și le înscrie în listele de inventar 

• Propune pentru casare bunurile deteriorate, inutilizabile 

 

V. Comisia de casare 

Componența Atribuții 

1. Constantinescu Dimitrie - 

președinte 

2. Cuciuc Antonela 

3. Marariu Constantin  

4. Văideanu George 

• Casează bunurile propuse pentru casare de 

către comisia de inventariere 

• Întocmește Procesul verbal de casare 

 

V. Comisia Consiliului CDI (Centrului de documentare și informare) 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria – director 

2. Hreniuc Elena Gianina – 

profesor – responsabil CDI 

3. Sîrbu Xenia– profesor 

4. Vancea Ioan - 

informatician 

5. Cordel Georgeta – 

bibliotecar 

6. Vasilache Georgeta - 

profesor 

• Întocmește Planul managerial al CDI 

• Întocmește parteneriat cu Biblioteca Orașului 

Bicaz și cu alți parteneri în vederea desfășurării 

activităților 

• Întocmește Raportul activităților CDI 
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VI. Comisia de distribuire a echipamentelor informatice pentru cursuri online 

Componența Atribuții 

1. Hutanu Florin - 

responsabil 

2. Vancea Ioan Radu Florin 

• Ține evidenta echipamentelor informatice pentru 

cursuri online: tablete, laptopuri 

• Distribuie elevilor și profesorilor echipamentele 

informatice 

 

VII. Echipa de gestionare a riscurilor 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria 

– președinte  

2. Vancea Ioan 

Radu Florin – membru  

3. Ungureanu 

Cristi – membru 

4. Popescu Iulia – 

secretar  

 

• În vederea gestionării riscurilor la nivelul entității publice, 

conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie interna, o structură cu 

atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a riscurilor. Pe baza 

deciziei managementului general se pot constitui echipe de gestionare a 

riscurilor și la nivelul direcțiilor generale/direcțiilor, care raportează 

Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul entității publice. 

• Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de 

compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se 

actualizează ori de cate ori este cazul și este coordonată de către Președinte, 

persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care 

coordonează Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a 

riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către Președinte dintre 

responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor. 

• Președintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a 

ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-

verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile 

de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea 

acestora. 

• Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul 

riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la 

nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual. 

• Modul de organizare și de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor 

se află în responsabilitatea Președintelui acesteia și se stabilește în funcție 

de organizarea entității publice, pe baza Regulamentului de organizare și de 

funcționare al echipei, dar și de volumul și complexitatea riscurilor din 

cadrul entității publice. 

• Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza 

rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 

de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a 

măsurilor de control întocmit de Secretarul echipei, o informare care se 

discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de 

monitorizare. 

• OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI 

• Stabilește activitățile și acțiunile/ operațiile pentru realizarea 

obiectivelor specifice. 

• Identifică riscurile pentru toate acțiunile și activitățile desfășurate 

pentru realizarea obiectivelor. 

• Analizează riscurile identificate pentru acțiunile și activitățile de 

realizare a obiectivelor pentru fiecare departament/ serviciu/ birou. 

• La nivelul departamentului/serviciului/biroului se completează 

registrul riscurilor. Pentru riscurile neacceptate/ neasumate se elaborează 

Planul de acțiune pentru minimizarea riscului. 
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• Secretarul echipei de gestionare a riscurilor centralizează, la nivelul 

universității, registrele de riscuri și realizează Informarea privind procesul 

de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe 

baza rapoartelor anuale ale departamentelor/ serviciilor/ birourilor. 

Centralizează, la nivelul universității, riscurile care nu pot fi acceptate/ 

asumate la nivelul departamentelor/ serviciilor/ birourilor. 

• Urmărește implementarea măsurilor de control cuprinse în Planul 

de implementare a măsurilor de control. 

• Responsabilii cu riscurile de la nivelul departamentelor/ serviciilor/ 

birourilor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului 

riscurilor și elaborează registrul riscurilor (conform anexei nr. 2A a 

ordinului 200/2016, emis de SGG). 

 

VIII. Responsabil proiect - Reprezentant Liceul Carol I, Bicaz – PROIECTUL 

EDURIGHTS4GIRLS – ACCES EGAL LA EDUCAȚIE 

Componența Atribuții 

Director: Balint Valeria 

Responsabil: Cehan 

Gabriela 

• atribuții în primirea dosarelor de înscriere în grupul țintă 

și verificare documentele aferente dosarului de grup țintă 

• coordonarea activităților din proiect conform graficului 

de desfășurare și completarea documentelor solicitate 

 

IX. Comitetul de internat 

Componența Atribuții 

Director adjunct: Hrap 

Suzana 

Pedagogi: Văideanu 

Georgeta și Țăranu Raluca 

Administrator patrimoniu: 

Văideanu Vasile  

4 elevi interni (președinte-

Budur Gheorghe - XII.B, 

vicepreședinte - Golovatîi 

Maria - XII.B, membri: 

parter Budur Ion - XI.D și 

etaj Vatamanu Paula)  

1 părinte - Ceban Rodica 

 

• Se întrunește trimestrial/ de câte ori este nevoie, cu 

întocmirea procesului verbal la fiecare ședință care va fi păstrat 

la portofoliul comitetului de internat.  

• Face propuneri și răspunde de activitățile care au loc în 

internat 

• Contribuie la buna desfășurare a procesului instructive 

educative ce are loc în internat 

• Face propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare 

și masă 

• Stabilește programul detaliat de activități pe semestru.  

• Discută și rezolva problemele educative și administrative 

apărute.  

• Afișează și actualizează informațiile la panoul 

internatului. Acesta va conține în mod obligatoriu: regulamentul 

internatului, componența Comitetului de internat, proceduri 

operaționale, programul activităților anuale, reguli de igienă, alte 

informații.  

 În toate deciziile primează interesul elevului cu respectarea 

ROFUIP și a celorlalte documente școlare.  
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X. Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul nedidactic- post 

îngrijitor: 

Componența Atribuții 

1. Balint Valeria -președinte 

2. Carmen Ungureanu – Școala 

Gimnaziala „Regina Maria” Bicaz (persoana 

din afara școlii) 

3. Lazar George Cadru didactic școală- 

propunere, vot secret 

4. Secretar – Lungu Carmen  

• Organizează concursul pentru ocuparea 

posturilor vacante pentru personalul nedidactic, 

respectiv de îngrijitor, conform legislației în 

vigoare  

 

XI. Comisia de contestații-post îngrijitor: 

Componența Atribuții 

1. Președinte: Hrap Suzana 

2. Membru: Scurtu Mihaela 

3. Membru: Hreniuc Gianina 

• Răspunde contestațiilor făcute pentru 

concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor  

 

XII. Comisia paritară: 

Componența Atribuții 

1. Director: Balint Valeria 

2. Director adjunct: Hrap 

Suzana 

3. Administrator 

financiar: Stoian Monica 

4. Secretar șef: Lungu 

Carmen 

Din partea sindicatului: 

5. Lider de sindicat 

Mucenicu Daniel 

6. Profesor-membru 

sindicat: Șerban Mariana 

7. Reprezentant personal 

nedidactic: Asavei Constantin 

8. Reprezentant personal 

auxiliar: Cordel Georgeta  

 

• Își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare 

(Contractul colectiv de munca) 

• Principiile antrenării răspunderii disciplinare sunt: 

• Prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă 

angajatul cercetat disciplinar ca fiind nevinovat, atât timp cât 

vinovăția sa nu a fost dovedită; 

• Garantarea dreptului la apărare, conform căruia se 

recunoaște dreptul angajatului cercetat disciplinar de a fi audiat, 

de a cunoaște toate actele cercetării și de a prezenta dovezi în 

apărarea sa; 

• Obligația comisiei este de a proceda la soluționarea 

cauzei cu respectarea termenului de 30 de zile, conform legii 

Legalitatea sancțiunii, conform căreia pot fi aplicate sancțiunile 

prevăzute de lege, conform prevederilor legii; unicitatea 

sancțiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se 

poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară  

• Personalul din învățământul preuniversitar răspunde 

disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăție, a îndatoririlor ce le 

revin potrivit contractului individual de muncă, precum și 

pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează 

interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, 

conform legii.  

• Propunerea pentru sancțiunile disciplinare, cercetarea 

acestora, comunicarea și contestarea deciziilor respectă 

prevederile legii 
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Anexa 2. Clase Liceul “Carol I” Bicaz 
 

NR. 

CRT. 

CLASA PROFILUL Nr. elevi. DIRIGINTE MOTIV 

1 IX A MATE-INFO 28 FÎRȚALĂ V. Titular/ORE/CONTINUITATE 

2 IX B ȘT-NATURII 24 PODBERESCHI G Titular/ORE 

3 IX C ECON-PROFES 26 BUSNEA CELINA Titular /ORE 

4 IX D  ȘTIINȚE-SOCIALE 25 UȚĂ ANGELA Titular /ORE 

5 IX E ECONOMIC-LICEU 17 BOTEZATU C. Titular /ORE 

6 IX F PREL.LEMN-PROF. 15 MARARIU C.  Titular /ORE 

7 X A  MATE-INFO 30 MANOLICĂ L. CONTINUITATE 

8 X B ȘT-NATURII 26 ȚEPEȘ I.  Titular/ore  

9 X C PROT.MEDIULUI 24 MANOLE G. CONTINUITATE 

10 X D ȘTIINȚE-SOCIALE 32 HRENIUC G. CONTINUITATE 

11 X E ECONOMIC-PROF. 21 LAZĂR G CONTINUITATE 

12 X F PREL.LEMN-PROF. 10 CEHAN G. CONTINUITATE 

13 XI A MATE-INFO 27 DUMITRAȘCU R. CONTINUITATE 

14 XI B ȘT-NATURII 21 ȘERBAN M CONTINUITATE 

15 XI C ECON-PROFES 26 CONSTANTIN CARMEN CONTINUITATE 

16 XI D ȘTIINȚE-SOCIALE 30 DURICAN OANA CONTINUITATE 

17 XI E ECONOMIC-LICEU 29 SOCEA V. Titular/ore 

18 XI F PREL.LEMN-PROF. 11 FĂRCĂȘANU ANA CONTINUITATE 

19 XII A MATE-INFO 25 APETROEI M. CONTINUITATE 

20 XII B ȘT-NATURII 26 HUȚANU FLORIN CONTINUITATE 

21 XII C PROT. MEDIULUI 24 SCURTU MIHAELA CONTINUITATE 

22 XII D ȘTIINȚE-SOCIALE 35 SÎRBU XENIA CONTINUITATE 

23 XII E ECONOMIC-LICEU 29 POPESCU IULIA CONTINUITATE 

24 XII F PROT. MEDIULUI 18 CUCIUC ANTONELA Titular / ore 
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Anexa 3. Calendar an școlar 2021-2022 
SEPTEMBRIE 2021  OCTOMBRIE 2021  NOIEMBRIE 2021  

LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT. 

    1 2 3 4 5            1 2 3 S3  1 2 3 4 5 6 7 S8 

6 7 8 9 10 11 12    4 5 6 7 8 9 10 S4  8 9 10 11 12 13 14 S9 

13 14 15 16 17 18 19 S1  11 12 13 14 15 16 17 S5  15 16 17 18 19 20 21 S10 

20 21 22 23 24 25 26 S2  18 19 20 21 22 23 24 S6  22 23 24 25 26 27 28 S11 

27 28 29 30       S3  25 26 27 28 29 30 31 S7  29 30           S12 

    DECEMBRIE 2021        IANUARIE 2022          FEBRUARIE 2022     

LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT. 

    1 2 3 4 5 S12            1 2      1 2 3 4 5 6 S18 

6 7 8 9 10 11 12 S13  3 4 5 6 7 8 9    7 8 9 10 11 12 13 S19 

13 14 15 16 17 18 19 S14  10 11 12 13 14 15 16 S15  14 15 16 17 18 19 20 S20 

20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23 S16  21 22 23 24 25 26 27 S21 

27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30 S17  28             S22 

         31       S18          
    MARTIE 2022          APRILIE 2022          MAI 2022       

LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT. 

  1 2 3 4 5 6 S22          1 2 3 S26              1   

7 8 9 10 11 12 13 S23  4 5 6 7 8 9 10 S27  2 3 4 5 6 7 8 S29 

14 15 16 17 18 19 20 S24  11 12 13 14 15 16 17 S28  9 10 11 12 13 14 15 S30 

21 22 23 24 25 26 27 S25  18 19 20 21 22 23 24    16 17 18 19 20 21 22 S31 

28 29 30 31       S26  25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29 S32 

                          30 31      S33 

    IUNIE 2022          IULIE 2022           PRIMA ȘI ULTIMA ZI DIN SEMESTRU 

LU MA MI JO VI SI DU SAPT.  LU MA MI JO VI SI DU SAPT.     ZILE DE VACANTA  
    1 2 3 4 5 S33          1 2 3 S37     SCOALA ALTFEL   
6 7 8 9 10 11 12 S34  4 5 6 7 8 9 10    SEMESTRUL I: 14 SAPTAMANI  

13 14 15 16 17 18 19 S35  11 12 13 14 15 16 17    SEMESTRUL II: 20 SAPTAMANI  
20 21 22 23 24 25 26 S36  18 19 20 21 22 23 24    SCOALA ALTFEL:8-14 APRILIE 2022 

27 28 29 30       S37  25 26 27 28 29 30 31    27 MAI 2022 TERMINA CLASELE A XII-A 

                  10 IUNIE 2022 TERMINA TEORETICUL 

      DIRECTOR, BALINT VALERIA  1 IULIE 2022 TERMINA TEHNOLOGICUL 
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Anexa 4. Organigrama liceului 
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Anexa 5. Regulamentul de organizare și de funcționare a bibliotecii școlare 
 

CAPITOULUL I.  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1. Biblioteca școlară face parte din structura organizatorică a Liceului. "Carol I" Piatra Neamț. 

Art.2. Biblioteca școlară este o colecție de cărți, documente, reviste, ziare, materiale audio-video cu 

caracter enciclopedic, adecvată nivelului și profilului unității de învățământ. 

Art.3. În biblioteca școlară este interzisă organizarea unor forme de propagandă politică și ideologică 

sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de moralitate. 

 

CAPITOLUL II. 

SCOPUL, SARCINILE, CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI DE FUNCȚIONARE 

 

Art.4. Prin activitatea sa, biblioteca este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ, 

satisfacerii cerințelor de informare documentară, de lectură și de studiu ale elevilor, ale cadrelor 

didactice și ale celorlalte categorii de personal din cadrul Liceului. "Carol I". 

Art.5. Folosirea documentelor, cărților, colecțiilor de publicații, precum și serviciile oferite de 

bibliotecă sunt gratuite. 

Art.6. Bibliotecii școlare îi revin următoarele sarcini: 

a) Să participe la pregătirea elevilor, la formarea unei culturi generale, a pregătirii profesionale 

și de specialitate ale acestora. 

b) Să se implice la formarea unei atitudini intelectuale autonome și deschise a elevilor față de 

informare și documentare. 

c) Să sprijine personalul didactic al școlii în optimizarea calității procesului de învățământ. 

d) Să-i deprindă pe elevi cu buna păstrare a publicațiilor pe care le primesc în sala de lectură sau 

le împrumută acasă. 

Art.7. Activitatea bibliotecii este sprijinită de Comisia pentru curriculum. 

Art.8. Biblioteca școlară funcționează în incinta școlii, Corp A, etaj I.  

Notă: Cu acordul prealabil al direcțiunii, ocazional se poate folosi spațiul destinat bibliotecii școlare 

pentru organizarea de întâlniri, prezentări de carte. 

Art.9. Completarea colecțiilor de carte și publicații se face cu sprijinul financiar al comunității locale, 

al diferitelor asociații, societăți și fundații etc. prin donații, sponsorizări, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL III. 

PROGRAMUL BIBLIOTECII 

 

Art.10. Programul de activitate al bibliotecii școlare este de 40 de ore săptămânal. 

Art.11. Prin activitatea bibliotecii se înțelege ansamblul acțiunilor legate de buna funcționare a 

acesteia, procurarea și prelucrarea publicațiilor, organizarea cataloagelor, întocmirea de bibliografii, 

oferta de carte, acțiuni de popularizare a cărții. 

 ORARUL DE FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII 

Ziua Intervalul orar de funcționare 

Luni  8:00 – 16:00 

Marți  8:00 – 16:00 

Miercuri  8:00 – 16:00 

Joi  8:00 – 16:00 

Vineri  8:00 – 16:00 
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CAPITOLUL IV. 

FELUL ȘI NUMĂRUL DE PUBLICAȚII CARE SE POT ÎMPRUMUTA 

 

Art.12. Pot fi beneficiari ai serviciilor bibliotecii elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar al școlii. 

Art.13. Biblioteca împrumută publicații și documente atât în timpul anului școlar cât și în timpul 

vacanțelor școlare, exceptând perioadele de inventariere și de concediu legal al bibliotecarului.  

Pentru folosirea colecțiilor de publicații la domiciliu sau în sala de lectură, cititorii trebuie să fie 

înscriși la bibliotecă. Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărți, când 

completează lista cititorului. Prin semnarea fișei, cititorul se obligă să respecte regulamentul 

bibliotecii și regimul de circulație a publicațiilor și a celorlalte categorii de documente. 

Art.14. La împrumutarea cărților, bibliotecarul este obligat să cerceteze citeț toate rubricile din fișa 

cititorului (data împrumutului, autorul și titlul, numărul de inventar, cota), iar cititorul trebuie să 

semneze pentru fiecare carte împrumutată. 

La înapoierea cărților, bibliotecarul va completa data restituirii și va semna de primire. 

Art.15. Numerotarea fișelor începe în fiecare an școlar de la numărul 1, în ordinea înscrierii cititorilor. 

Art.16. Fișele cititorilor se așează în fișier astfel: 

a) Pentru elevi, pe clase, iar în cadrul acestora, în ordine alfabetică a numelor elevilor; 

b) Pentru cadrele didactice și pentru ceilalți cititori adulți, în ordinea alfabetică a numelor 

acestora. 

Art.17. Evidența publicațiilor consultate în sala de lectură (cu sau fără acces liber la raft) se ține într-

un registru special. Ca și în fișa cititorului, în registru se consemnează: data împrumutului, autorul și 

titlul cărții, inventar și cota, în cazul publicației seriale. Cititorul semnează la primirea publicațiilor, 

iar bibliotecarul la restituirea acestora de către cititor. 

Art.18. Elevii pot împrumuta acasă maximum trei volume deodată, iar cadrele didactice maximum 

cinci. Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 15 zile cu drept de prelungire până la 20 de 

zile. 

Art.19. Fișele cititorilor elevi pot fi cunoscute de diriginții claselor și periodic, de profesorii de la 

toate specialitățile, în scopul optimizării procesului de lectură. 

Art.20. O carte pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un alt exemplar al aceleiași lucrări (autor, titlu, 

ediție, valoare). În mod excepțional cu aprobarea conducerii școlii este permisă înlocuirea unei cărți 

pierdute cu o carte de aceeași valoare și cu o tematică asemănătoare. 

Art.21. În situația în care, după înștiințarea orală, cărțile nu sunt restituite, bibliotecarul trimite 

părinților elevilor, precum și cititorilor adulți (inclusiv cadrelor didactice) maximum două înștiințări 

scrise. 

Recuperarea valorii lucrărilor sau a materialelor nerestituite după a doua somație scrisă, 

pierdute sau deteriorate se face prin contabilitatea instituției, prin primăria locală sau prin 

administrația financiară; atunci când împrumutul a fost efectuat de elev, imputarea se face părinților, 

întreaga acțiune de recuperare fiind urmărită de către bibliotecar și de conducătorul unității școlare. 

Art.22. Pentru cărțile nerestituite după a doua somație, pierdute sau deteriorate de cititori, se percepe 

de la aceștia atât contravaloarea reactualizată a cărților, în funcție de prețurile medii în vigoare, pentru 

lucrările de același gen, la data constatării contravenției, cât și o amendă, stabilită prin lege și care se 

varsă la buget, ținând seama de: 

a) Valoarea sau raritatea publicațiilor; 

b) Intenția vădită de a nu restitui publicațiile împrumutate; 

c) Frecvența abaterilor de la nerespectarea termenelor de restituire a cărților; 

Art.23. După recuperarea valorii cărților pierdute, nerestituite sau deteriorate, acestea se scot din 

gestiunea bibliotecii, potrivit prevederilor prezentului regulament. 
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Anexa 6. Regulamentul de organizare și de funcționare a consiliului elevilor 
 

CAPITOLUL I.  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1. Consiliul elevilor de la Liceului "Carol I" Bicaz se constituie în conformitate cu art.95 din 

Regulamentul de organizare a învățământului preuniversitar. 

Art.2. Consiliul elevilor își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu, parte a 

Regulamentului de ordine interioară a școlii. 

Art.3. Activitatea Consiliului elevilor are ca scop sprijinirea actului managerial din școală pentru 

optimizarea procesului instructiv-educativ, crearea unui climat de siguranță, curățenie și disciplină în 

școală. 

 

CAPITOLUL II. 

MODUL DE ORGANIZARE 

 

Art.4. Consiliul elevilor este format din reprezentanți ai elevilor de la fiecare clasă (responsabilul sau 

locțiitorul acestuia), desemnat de colectivul de elevi. Componența se revizuiește anual, în funcție de 

modificările apărute la nivelul claselor. 

Art.5. La întâlnirile Consiliului elevilor pot participa, fără a influența hotărârile luate, reprezentanți 

ai conducerii școlii (directori, membri ai Consiliului de Administrație), diriginți, alte cadre didactice, 

reprezentanți ai Comitetelor de părinți și ai Consiliului reprezentativ al părinților. 

Art.6. Consiliul elevilor se subordonează direct Coordonatorului de proiecte... al școlii.  

Art.7. Consiliul elevilor va desemna un reprezentant al elevilor, cu vârsta de peste 18 ani, care va fi 

membru cu drepturi depline în Consiliul de Administrație al liceului. 

Art.8. Consiliul elevilor este condus de un birou executiv format din 9 (nouă) membri, în urma 

alegerilor organizate la nivelul școlii, conform calendarului.  

Art.9. Consiliul elevilor își desfășoară activitatea în întâlniri (ședințe) lunare sau ori de câte ori 

Comitetul de conducere va considera că este necesar. 

Art.10. Prezența membrilor Consiliului elevilor la ședințe este obligatorie. 

 

CAPITOLUL III. 

ATRIBUȚII 

 

Art.11. Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

1. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Școlar al 

Elevilor din Liceul "Carol I" Bicaz, o serie de documente și seturi de proceduri privind organizarea 

internă și funcționarea. 

2. La începutul fiecărui an școlar, organizează ședința de analiză și proiectare a activității 

viitoare. 

3. Sprijină conducerea școlii în activitatea de informare, analiză, proiectare și organizare a 

programului managerial 

4. Organizează sesiunea de alegeri pentru desemnarea unui reprezentant al elevilor, cu vârsta de 

peste 18 ani, în Consiliul de Administrație al liceului, conform Art. 4, Al. (1) din Procedura privind 

alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație al unităților de învățământ 

preuniversitar din România, aprobată prin OMENCS nr. 523/14.09.2015 

5. Desemnează un reprezentant care va fi membru cu drept de vot în Consiliul de Administrație 

al școlii (conform Art.96. Al. 2, Litera d din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare) 

6. Deleagă reprezentanți, prin decizia președintelui consiliului școlar al elevilor, în Comisia de 

evaluare și asigurare a calității, Comisia de prevenire și combatere a violenței și orice altă comisie 

din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii; 

7. Desemnează reprezentanți în Comisia de acordare a burselor și ajutoarelor sociale. 
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8. Sprijină conducerea școlii, întregul personal didactic, în păstrarea și gestionarea optimă a 

patrimoniului liceului și îmbogățirea bazei didactico-materiale. 

9. Analizează și propune măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare. 

10. Analizează și propune măsuri pentru prevenirea și sancționarea actelor de indisciplină 

săvârșite în școală de către elevi. 

11. Urmărește, prin reprezentanții săi, modul cum sunt respectate drepturile elevilor din 

învățământul liceal și profesional. 

12. Inițiază și organizează activități extracurriculare sub coordonarea profesorilor diriginți sau a 

cadrelor didactice desemnate de conducerea școlii. 

13. Poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din 

medii dezavantajate; 

14. Organizează dezbateri pe tema proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a 

unității de învățământ. 

 

CAPITOLUL IV. 

DISPOZIȚII FINALE 

Art.12. Nu sunt admiși în Consiliul Școlar al Elevilor reprezentanții claselor cu nota la purtare sub 

10. 

Art.13. Proiectele propuse de membri sunt avizate de Consiliul de Administrație al școlii (dacă 

acestea nu contravin normelor legale în vigoare, bunului simț și eticii). 

Art.14. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de 

Administrație și Consiliul Profesoral. 

Art.15. Orice modificare adusă prezentului regulament se face cu acordul membrilor Consiliului 

elevilor. 
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Anexa 7. Regulamentul de organizare și de funcționare a comitetelor de părinți 

și a consiliului reprezentativ al părinților 
 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1. Având în vedere rolul important al colaborării dintre școală și familie, în realizarea obiectivelor 

educaționale, în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a școlii și pentru realizarea 

unui sistem de legătură permanentă între școală și familie se constituie comitetele de părinți. 

Art.2. Comitetele de părinți se organizează pe clase de elevi. 

Art.3. Comitetele de părinți se organizează și funcționează în baza legii învățământului și a 

Regulamentului de organizare a învățământului preuniversitar. 

Art.4. Comitetele de părinți asigură cadrul organizatoric de colaborare între școală și familie 

constituind un sprijin și un mijloc de control al comunității asupra activității școlii. 

Art.5. Comitetele de părinți sprijină școala, îmbunătățirea continuă a procesului de instruire și 

educare a elevilor, a activității de orientare școlară și profesională, la integrarea socială a 

adolescenților, în realizarea activității extrașcolare, în asigurarea bazei materiale a școlii. 

 

CAPITOLUL II. 

ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE PĂRINȚI 

 

Art.6. Comitetul de părinți se organizează și funcționează la nivelul clasei de elevi. Este format din 

3 membri aleși dintre părinții cu prestigiu în activitatea socială, administrativă ș.a. 

 Aceștia au următoarele funcții: președinte; membru; casier. 

Art.7. Comitetul de părinți la nivelul clasei se alege anual în primele 30 zile de la deschiderea anului 

școlar, în adunările generale ale părinților sau reprezentanților acestora. 

Art.8. Directorul unității de învățământ convoacă adunarea generală a Comitetului de părinți de la 

nivelul Liceul Tehnologic. – Administrativ, în calitate de secretar al Comitetului reprezentativ al 

părinților. 

Art.9. În adunarea generală se alege Consiliul reprezentativ al părinților format din 5 membri: 

președinte, vicepreședinte și membri cu atribuții specifice, aleși din rândul membrilor Comitetelor de 

părinți de la nivelul claselor. 

Art.10. Comitetele de părinți își desfășoară activitatea pe baza unui program de activitate anual. 

Activitatea Comitetelor de părinți se consemnează într-un registru special. 

Comitetele de părinți se întrunesc de două ori pe semestru sau ori de câte ori este nevoie. 

Comitetele de părinți pot adopta hotărâri prin vot deschis cu majoritatea membrilor prezenți. 

Art.11. Comitetul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ desemnează pe reprezentanții 

părinților în Consiliul de Administrație. 

Art.12. Comitetul de părinți pe școală (Liceu Tehnologic) se poate constitui în asociații cu 

personalitate juridică. 

Art.13. Adunarea generală a Comitetelor de părinți pe școală alege o COMISIE DE CENZORI 

formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinților cel 

puțin o dată pe an și prezintă un raport în fața adunării generale. 

 

CAPITOLUL III.  

ATRIBUȚIILE COMITETELOR DE PĂRINȚI 

 

Art.14. Comitetele de părinți și Consiliile reprezentative ale părinților au următoarele atribuții: 

a) Sprijină conducerea unităților de învățământ, responsabilii, profesorii diriginți în întreținerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale atât pentru activitățile curriculare cât și extracuriculare. 

b) Sprijină profesorii diriginți în îmbunătățirea frecvenței, a ordinii și disciplinei în rândul 

elevilor, a comportamentului acestora. 
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c) Sprijină conducerea școlii în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenților. 

d) Sprijină profesorii diriginți și conducerea școlii în organizarea consultațiilor și dezbaterilor 

pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea elevilor. 

e) Sprijină clasa sau școala în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare (activități 

cultural – artistice, sportive, turistice, de petrecere a timpului liber, activitățile cercurilor, concursuri, 

activități de înfrumusețare a școlii, amenajarea bazei sportive, organizarea vacanțelor școlare). 

f) Face propuneri și se implică în îmbunătățirea condițiilor de studiu și viață a copiilor (elevilor) 

în școală, cantină și internat. 

g) Atrag persoane fizice sau juridice, care prin contribuții financiare sau materiale, susțin 

programe de modernizare a instituției, educației și bazei materiale ale școlii. 

 

CAPITOLUL IV. 

ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

 

Art.15. Activitatea financiară a Comitetelor de părinți este reglementată de dispozițiile financiar-

contabile în vigoare. 

Art.16. Comitetul de părinți la nivel de clasă și Consiliul reprezentativ al părinților pot realiza venituri 

proprii prin organizarea, în colaborare cu școala, a unor manifestări cultural-artistice, sportive, 

turistice, sau din donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și 

străinătate. 

Art.17.Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Comitetului de părinți pentru: 

a) Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naționale și internaționale pe 

discipline de studiu, sportive, artistice sau celor care au avut o atitudine civică deosebită. 

b) Organizarea de tabere și excursii în țară și străinătate pentru elevii cu rezultate foarte bune la 

învățătură, activități sportive și artistice sau pentru cei care au venituri modeste dar care au o situație 

bună la învățătură. 

c) Sprijinirea financiară a altor activități extracurriculare. 

d) Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale și didactice a școlii. 

e) Cumpărarea unor obiecte de uz școlar. 

f) Acordarea de sprijin material sau financiar elevilor care provin din familii cu o situație 

materială precară. 

g) Alte activități care privesc bunul mers al școlii, a procesului de învățământ, activității 

educative și extracurriculare. 

Art.18. Fondurile realizate de Comitetele de părinți vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. 

La gestionarea fondurilor se va ține seama de următoarele: 

a) Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menționează acțiunea 

organizată, cheltuielile și venitul net, semnat de președintele, secretarul și casierul Comitetului de 

părinți. 

b) Evidența operațiilor de încasări și plăți se ține cu ajutorul registrului de casă. În acest scop se 

utilizează registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanța fiscală, actele justificative pentru 

cheltuielile efectuate. 

c) Circulația fondurilor bănești se face numai prin intermediul Comitetelor de părinți. 

d) Plățile se fac cu aprobarea biroului Comitetului sau al Consiliului și se justifică cu acte 

oficiale: facturi, bonuri, chitanțe etc., potrivit normelor financiare.  

e) Obiectele de inventar și materialele procurate din aceste fonduri sau obținute prin donații se 

predau școlii pe bază de proces verbal, se inventariază și se transmit pe subinventar persoanelor ce le 

folosesc. 

f) Fondurile bănești se păstrează și se administrează prin bancă. 

Art.19. Comitetele de părinți prezintă raportul asupra activităților desfășurate adunării generale de la 

începutul anului școlar. Cu acest prilej Comisia de cenzori prezintă raportul financiar pentru anul 

precedent. 
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CAPITOLUL V. 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.20. Comitetele de părinți se completează anual prin cooptarea de noi membri în locul celor ai 

căror copii nu mai sunt la școală. 

Art.21. Conducerea școlii are obligația de a asigura condiții corespunzătoare desfășurării activităților 

Comitetelor de părinți. 

Art.22. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul profesoral și 

Consiliul de administrație. 

 

  



  

 72 

Anexa 8. Decizii sancțiuni 
 

LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinară a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

 

Având în vedere; 

referatul întocmit de............................................, profesor / diriginte, înregistrat în registrul de intrare-

ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare 

săvârșite: 

 

 

 

 

 

• prevederile art. 18 (1),(2), (3),(4) și (5) din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea 

STATUTULUI ELEVULUI, 

În temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016 

• Art. 4, al. 4 din ROI Lic. „Carol I” Bicaz 

Directorul Liceului. “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa ……... se sancționează cu 

MUSTRARE SCRISĂ. 

Art. 2. Sancțiunea prevăzuta la art. 1 se aplică de dirigintele clasei, este însoțită de scăderea notei la 

purtare cu …….. puncte și se înregistrează în raportul Consiliului clasei prezentat Consiliului 

profesoral la sfârșitul semestrului/anului școlar. 

Art. 3. În condițiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele poate decide anularea 

prevederii privind scăderea notei la purtare. 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA    
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinara a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

Având în vedere; 

• referatul întocmit de............................................, profesor / diriginte, înregistrat în registrul de 

intrare-ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile 

disciplinare săvârșite: 

 

 

 

 

 

• prevederile art. 19 (1) și (2), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea 

STATUTULUI ELEVULUI, 

• Aprobarea Consiliului Profesoral din data......................................... 

În temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016. 

Directorul Liceului. “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa ……... se sancționează cu 

retragerea temporară / definitivă a bursei profesionale / Bani de liceu / bursei de merit, potrivit art. 

19 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului. 

Art. 2. Sancțiunea prevăzută la art. 1 este însoțită de scăderea notei la purtare cu unu / două puncte. 

Art. 3. În condițiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele poate decide anularea 

prevederii privind scăderea notei la purtare.  

Art. 4. Dirigintele clasei, serviciul secretariat și serviciul contabilitate duc la îndeplinire prezenta 

decizie. 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE 

BALINT VALERIA           
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinara a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

 

 

Având în vedere; 

• referatul întocmit de..............................................................., profesor / diriginte, înregistrat în 

registrul de intrare-ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate 

abaterile disciplinare săvârșite: 

 

 

 

 

 

• prevederile art. 20 (1),(2) și (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea 

STATUTULUI ELEVULUI, 

• Aprobarea Consiliului Profesoral din data......................................... 

In temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016. 

 

Directorul Liceului. “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa ……... se sancționează cu 

MUTAREA DISCIPLINARĂ la clasa.........., potrivit art. 20 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind 

Statutul elevului. 

Art. 2. Sancțiunea prevăzută la art. 1 este însoțită de scăderea notei la purtare cu unu / două puncte 

și se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.  

Art. 3. În condițiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele poate decide anularea 

prevederii privind scăderea notei la purtare.  

 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA    
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinară a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

 

 

 

Având în vedere; 

• referatul întocmit de............................................, profesor / diriginte, înregistrat în registrul de 

intrare-ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile 

disciplinare săvârșite: 

 

 

 

 

 

• prevederile art. 21 (1),(2) și (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea 

STATUTULUI ELEVULUI, 

• Aprobarea Consiliului Profesoral din data......................................... 

În temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016  

Directorul Liceului. “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa ……... se sancționează cu 

PREAVIZ DE EXMATRICULARE, potrivit art. 21 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind 

Statutul elevului. 

Art. 2. Sancțiunea prevăzută la art. 1 este însoțită de scăderea notei la purtare cu două / trei puncte, 

se consemnează în registrul de evidență a elevilor, în catalogul clasei și în raportul Consiliului clasei 

la sfârșitul semestrului / anului școlar. 

Art. 3. Sancțiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal. 

Art. 4. Dirigintele și serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA    
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

 

 

PREAVIZ 

 

 

 

Prin prezenta vă comunicăm următoarele: 

 

1. Elevul............................................................................................ din clasa …...., pentru absențe 

nejustificate, a fost sancționat cu preaviz de exmatriculare, conform Deciziei nr. ….............…. din 

……….....….... 

2. La data de ……………… elevul ………………………………… are un număr de................. 

absențe nejustificate. 

3. Potrivit art. 47 (2) din Legea 272/2004 (Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

părinții copilului au obligația să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor 

școlare). 

4. Conform art. 23 (2) din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului, pentru un număr de 

cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la 

o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an școlar, elevii se sancționează cu exmatriculare cu 

drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ în același an de studiu 

În consecință, pentru a preîntâmpina acest eveniment, aveți obligația de a asigura prezența zilnică a 

elevului la orele de curs și la activitățile didactice obligatorii. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA   
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinară a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

 

 

 

Având în vedere; 

• referatul întocmit de............................................, profesor / diriginte, înregistrat în registrul de 

intrare-ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile 

disciplinare săvârșite: 

 

 

 

 

• prevederile art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea STATUTULUI 

ELEVULUI, 

• Aprobarea Consiliului Profesoral din data......................................... 

In temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016  

 

Directorul Liceului “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul........................................................................... din clasa ………... se sancționează cu 

exmatriculare cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în 

același an de studiu, potrivit art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016  

Art. 2. Sancțiunea prevăzută la art. 1 este însoțită de scăderea notei la purtare cu cinci/șase puncte și 

se consemnează în registrul de procese verbale al Consiliului profesoral, în registrul de evidență a 

elevilor, în catalogul clasei și în registrul matricol. 

Art. 3. Sancțiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal. 

Art. 4. Dirigintele și serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA    
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LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

Nr. ………......…. Din ………......………… 

 

 

 

DECIZIE 

privind sancționarea disciplinara a elevului................................................................................ din 

clasa ……….. 

 

 

 

Având în vedere; 

• referatul întocmit de............................................, profesor / diriginte, înregistrat în registrul de 

intrare-ieșire sub nr. ……..........., și validat de consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile 

disciplinare săvârșite: 

 

 

 

 

• prevederile art. 24 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea STATUTULUI 

ELEVULUI, 

• Aprobarea Consiliului Profesoral din data......................................... 

In temeiul: 

• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale, 

• Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016  

Directorul Liceului. “Carol I” Bicaz 

decide: 

 

Art. 1. Elevul........................................................................... din clasa ………... se  

sancționează cu exmatriculare fără drept de reînscriere la Liceul „Carol I” Bicaz, potrivit art. 24 

din ORDINUL 4742/10.08.2016. 

Art. 2. Sancțiunea prevăzută la art. 1 este însoțită de scăderea notei la purtare cu cinci/șase/șapte 

puncte și se consemnează în registrul de procese verbale al Consiliului profesoral, în registrul de 

evidența a elevilor, în catalogul clasei și în registrul matricol. 

Art. 3. Sancțiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal. 

Art. 4. Dirigintele și serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

DIRECTOR,        DIRIGINTE, 

BALINT VALERIA 
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Anexa 9 .Protecția muncii la orele de educație fizică și sport 
 

LICEUL. “CAROL I” BICAZ 

 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ÎN TIMPUL LECȚIILOR DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

1. Elevii au obligația de a cunoaște și respecta normele de securitate și protecția muncii, precum 

și a regulilor stabilite în desfășurarea activităților de educație fizică și sport la care participă în școală. 

2. Participarea elevilor la activitățile de educație fizică și sport este condiționată de existența 

avizului medical și de efectuarea periodică a controlului medical de către aceștia, în conformitate cu 

Ordinul 3462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării 

activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar (Publicat în Monitorul 

Oficial 174 din 19 martie 2012 CM. Of. 174/2012) 

3. În conformitate cu art. 56 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N Nr. 5115 / 2014 publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I  n r .  23 din 13.01.2015, art. 194 (Fostul 4925 / 2005): 

a) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a se prezenta la orele de educație fizică. Acestor 

elevi nu li se dau note și nu li se încheie media la această disciplină. În rubrica Educație fizică din 

catalog se înscrie de către dirigintele/prof. clasei Scutit de efort fizic, în baza... specificându-se 

documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. 

b) Pentru integrarea elevilor scutiți medical în colectiv, ei trebuie să vină cu încălțări adecvate 

pt. sală / teren sport și primesc sarcini organizatorice, arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, 

înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, activități gospodărești, etc. 

b) Documentele medicale, care atestă scutirea de efort fizic, sunt avizate de cab. 

medical/director. 

Prezentarea documentelor medicale profesorului de ed. fizică va fi realizată până la data de 1 

octombrie a anului școlar în curs. 

4. Activitatea de educație fizică și sport a elevilor se va desfășura numai în prezența profesorului 

de specialitate. În cazul în care acesta întârzie sau lipsește, este interzisă orice activitate sportivă. 

5. Utilizarea de către elevi a aparatelor, instalațiilor și a materialelor sportive aflate în sala de 

sport sau pe baza sportivă este permisă numai după consimțământul profesorului de specialitate. 

Acesta are obligația de a controla periodic starea instalațiilor, aparatelor și materialelor. 

6. Elevii au obligația de a se prezenta la lecțiile de educație fizică și activități sportive numai în 

echipament adecvat, curat și bine ajustat (trening, tricou la baza gâtului, teniși de pânză suficient 

de elastici, cu talpa albă, verde sau albastră). Echipamentul sportiv trebuie adecvat lecțiilor și 

condițiilor atmosferice.  

Este interzisă purtarea unor podoabe sau a altor obiecte ce ar putea provoca rănirea elevilor. 

7. Manevrarea și folosirea aparatelor și materialelor aflate în dotarea sălii de sport sau a bazei 

sportive se face numai în prezența profesorului și la comanda acestuia. 

8. Elevii au obligația de a păstra curățenia pe baza sportivă și în sala de sport. De asemenea, 

elevii sunt obligați să folosească în mod civilizat instalațiile sanitare și mobilierul aflat în dotarea sălii 

de sport. 

Stricăciunile și distrugerile de bunuri materiale vor fi evaluate de profesor și sancționate conform 

Regulamentului școlar. 

9. În sala de sport este interzis fumatul precum și introducerea unor surse de foc sau materiale 

ușor inflamabile și a gumei de mestecat. 

10. Folosirea de către elevi a instalațiilor electrice din sala de sport este permisă cu acordul 

profesorului. 

11. Pentru prevenirea unor accidente datorate aparatelor, instalațiilor și materialelor sportive, 

elevii au obligația de a semnala defecțiunile acestora apărute în timpul folosirii. 

12. Elevii trebuie să dea relații organelor de control și cercetare privind protecția muncii. 
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13. Elevii trebuie să se manifeste civilizat, fără înjurături, fără amenințări, fără acte de vandalism, 

fără să lovească, să împingă pe cineva. 

14. Elevul trebuie să anunțe profesorul dacă este bolnav, răcit, are dureri, temperatură, amețeli 

sau se simte rău. 

Nu vor executa exercițiile fizice care i-ar putea provoca sau i-au provocat accidente. 

15. Elevii vor executa numai exercițiile indicate, vor folosi materiale sportive avizate și controlate, 

vor respecta regulile stabilite pentru desfășurarea jocurilor. 

16. Elevii nu vor consuma înaintea orei de educație fizică- cafea, băuturi carbogazoase, energizante, 

pentru a nu avea tulburări digestive sau probleme cardiace. 

17. Elevii nu vor umbla la prize, comutatoare, becuri, neoane, instalații de apă, instalații sanitare, 

în lucrurile care nu-i aparțin, în dulapurile cu materiale și echipament sportiv. 

18. Elevii liceului vor semna de cunoașterea și respectarea prezentelor măsuri și reguli. 

 

Aceste măsuri vor fi reamintite periodic, de preferință la începutul fiecărui semestru, și afișate 

la loc vizibil. 

 

 

 

 Director, Prof. Ed. fizică, 

     Prof. Balint Valeria       Prof. Mucenicu Daniel 
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Anexa 10. Contract educațional 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Se încheie 

prezentul:  

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 
 

I. Părțile semnatare  

1. Liceul “Carol I”, cu sediul în BICAZ, reprezentată prin director, d-na. Balint Valeria. 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. __________________________________________________ 

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în ____________________________ 

_________________________________________________________________________,  

3. Beneficiarul direct al educației ,___________________________________________ elev.  

 
II. Scopul contractului  

Scopul contractului este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea 

și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației.  

  

III. Drepturile părților  

Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a unității 

de învățământ .  

  

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *)  

1. Unitatea de învățământ se obligă:  

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ, atât fizic cât și online. 

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de 

protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;  

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare.  

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în 

vigoare;  

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le 

transmite elevilor și un comportament responsabil,  

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și 

psihică a elevului/copilului;  

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului , viața intimă, privată și familială a acestora;  

h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii.  

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această 

evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje.  

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment 

în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de 

învățământ.  

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.  

  

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:  

a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu, atât fizic cât și online, și ia măsuri pentru 

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;  

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;  

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios 

(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).  



  

 82 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;  

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;  

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.  

  

3. Elevul are următoarele obligații:  

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele 

prevăzute de programele școlare;  

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, particular și 

confesional autorizat/acreditat; frecvența reprezintă prezența fizică la școală, iar în condiții epidemiologice 

speciale, frecvența reprezință prezența la ore online, pe platforma liceului. 

c) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ;  

d) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de circulație, normele 

de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului;  

e) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educațional etc.;  

f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, 

cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);  

g) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

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

h) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;  

i) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, țigări;  

j) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației 

și a personalului unității de învățământ;  

k) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

l) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de 

personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;  

m) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia;  

n) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu 

sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte.  

  
V. Durata contractului  

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.  

  

VI. Alte clauze  

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5447/2020 ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare.  

  

Încheiat azi, _______________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea școlară,              Beneficiar indirect**), 

 

 

  

Am luat la cunoștință,  

Beneficiar direct, elevul,  
(în vârstă de cel puțin 14 ani)  

 

 

 

*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia 

consiliului de administrație.  

**) Părintele/tutorele/reprezentantul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial 

și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal.  
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Anexa 11. Recompense și sancțiuni 
RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI 

 

I. Se instituie următoarele recompense pentru rezultate deosebite obținute în activitatea școlară 

și extrașcolară, conform Statutului elevului: 

(1)  Elevii Liceului Carol I Bicaz premiați la etapele județene/naționale ale concursurilor școlare, 

vor fi evidențiați atât în cadrul careurilor școlare, cât și la panoul premianților și vor primi premii cu 

ocazia festivității de final de an școlar  

(2)  La sfârșitul anului școlar, elevii care au obținut rezultate foarte bune la învățătură și purtare 

vor fi recompensați cu premii, în ordinea descrescătoare a mediilor, după cum urmează: 

a) Premiul I – 3 premii, pentru medii cuprinse între 9,50 - 10 

b) Premiul II – 3 premii pentru medii cuprinse între 9,26 – 9,49 

c) Premiul III – 3 premii pentru medii cuprinse între 9,00 – 9,25 

d) Mențiune – 3 mențiuni pentru medii cuprinse între 8,50 – 8,99 

e) La clasele cu profil tehnologic mediile pentru acordarea premiilor vor fi reduse astfel: 

Premiul I – 3 premii, pentru medii cuprinse între 9,50 - 10 

Premiul II – 3 premii pentru medii cuprinse între 9,00 – 9,49 

Premiul III – 3 premii pentru medii cuprinse între 8,50 – 8,99 

Mențiune – 3 mențiuni pentru medii cuprinse între 8,00 – 8,49  

(3)  Pot fi acordate premii și pentru elevii care nu au înregistrat nicio absență pe parcursul anului 

școlar. 

(4) Elevii claselor IX – XI care vor obține media anuală 10, vor fi recompensați cu bursă de 

performanță pe tot parcursul anului școlar următor. 

II. Se instituie următoarele sancțiuni pentru abaterile consemnate în Statutul elevilor 

(1) Pentru utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs, fără recomandarea sau aprobarea 

profesorului, acesta întocmește o notă de constatare a abaterii, pe care o înregistrează în registrul de 

intrări/ieșiri și o predă conducerii. Nota va fi semnată atât de profesor, cât și de elevul în cauză; în 

cazul în care elevul refuză să semneze nota, aceasta va fi semnată de un martor, șeful clasei sau, în 

lipsa lui, alt elev. Abaterea se sancționează cu scăderea unui punct la purtare. 

(2) Pentru nerespectarea normelor de conduită pe parcursul epidemiei de SARS – COV 2, stabilite 

de Ministerul Sănătății, DSP (purtarea măștii în spațiile închise, respectarea distanțării fizice), după 

două avertismente consecutive, dacă se constată rea voință, se va propune prin referat, scăderea notei 

la purtare.  

Vor fi informați părinții în legătură cu această abatere, iar dacă și ei au aceeași conduită și încurajează 

comportamentul copiilor lor, vor fi sfătuiți să solicite participarea la ore online, pentru a nu pune în 

pericol sănătatea celorlalți elevi și a personalului liceului. 

(3) Absențele nemotivate se sancționează după cum urmează: 

a) La clasele IX – X 

• 11 – 19 absențe: 1 punct scăzut la purtare 

• 20 – 29 absențe: 2 puncte scăzute la purtare 

• 30 – 39 absențe: 3 puncte scăzute la purtare 

• 40 – 49 absențe: 4 puncte scăzute la purtare 

• 50 – 79 absențe: 5 puncte scăzute la purtare 

• 80 – 99 absențe: 6 puncte scăzute la purtare 

• 100 – 149 absențe: 7 puncte scăzute la purtare 

• Peste 150 absențe: 8 puncte scăzute la purtare 

 

b) La clasele XI - XII 

• 11 – 19 absențe: 1 punct la purtare 

• 20 – 29 absențe: 2 puncte scăzute la purtare 

• 30 – 39 absențe: 3 puncte scăzute la purtare  
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• 40 – 49 absențe: 4 puncte scăzute la purtare 

• 50 – 59 absențe: 5 puncte scăzute la purtare 

• 60 – 69 absențe: 6 puncte scăzute la purtare 

• Peste 70 absențe: exmatricularea 

(4) Fumatul în perimetrul școlii sau în împrejurimile acesteia, în limita distanței de 50 m, se 

sancționează cu scăderea unui punct la purtare. 

(5) Fumatul în interiorul clădirilor școlii se sancționează cu scăderea a 2 puncte la purtare. 

(6) În cazul unui comportament necivilizat față de personalul administrativ, elevul va cere scuze 

persoanei respective în fata clasei, iar la a-II-a abatere va fi sancționat cu scăderea notei la purtare. 

(7)  Elevii au obligația de a restitui manualele primite, la sfârșitul anului școlar, în stare bună. 

Pentru manualele deteriorate sau pierdute, elevii în cauză achită contravaloarea (20 RON) la casieria 

unității, sau aduc alt manual nou, identic cu cel deteriorat / pierdut. 

(8) Agresiunea fizică (bătăi între elevi), în perimetrul școlii sau în împrejurimile acesteia, se 

sancționează cu eliminare de la cursuri pentru o perioadă de 1 – 3 zile, în funcție de gravitatea și 

urmările faptei și implicit scăderea corespunzătoare a notei la purtare. 

(9) Consumul de băuturi alcoolice în perimetrul școlii sau în împrejurimile acesteia, precum și 

prezentarea la școală sub influența băuturilor alcoolice, se sancționează cu eliminare de la cursuri 

pentru o perioadă de 1 – 3 zile, în funcție de gravitatea și urmările faptei și implicit scăderea 

corespunzătoare a notei la purtare.  

(10) Elevii vinovați de deteriorarea bunurilor unității de învățământ plătesc toate lucrările necesare 

reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care 

vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.  

(11) Inițierea sau favorizarea introducerii persoanelor străine în incinta școlii fără acordul 

conducerii, se sancționează cu scăderea notei la purtare. Dacă acest lucru se produce în sala de clasă, 

sau dacă persoana străină are un comportament violent la adresa unui elev sau a unui angajat al 

liceului, scăderea notei la purtare se poate face cu 3 puncte. 

(12) Este interzis filmatul în incinta liceului și/sau difuzarea materialelor filmate. În funcție de 

natura imaginilor filmate și/sau difuzate, fapta se sancționează cu eliminare de la cursuri pentru o 

perioadă de 1 – 3 zile și implicit scăderea corespunzătoare a notei la purtare, precum și cu confiscarea 

aparaturii folosite (aparat foto, telefon, cameră video), până la finalizarea anchetei. Aceasta va putea 

fi recuperată numai de către părinți.  
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Anexa 12. Obligațiile profesorului de serviciu 
 

OBLIGAȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU  

 

În unitățile de învățământ, cu excepția nivelului preșcolar, se organizează pe durata 

desfășurării cursurilor, serviciul pe școală. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

▪ Se prezintă la școala cu cel puțin 10 minute înainte de începerea programului  

▪ Efectuează, la intrarea în serviciu trecerea în revistă a palierului unității școlare unde este 

repartizat, pentru a constata starea de igienă, de ordine precum și integritatea bunurilor școlii; ia 

măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând la nevoie sprijinul conducerii 

școlii. 

▪ Asistă la deschiderea rastelului cataloagelor, preia cheia rastelului și verifică integritatea 

acestora (dimineața) și la sfârșitul programului realizează evidența cataloagelor și preda cheia 

rastelului. 

▪ Urmărește respectarea de către personalul didactic a programului prevăzut în orarul școlii și 

împreună cu conducerea ia măsuri pentru acoperirea orelor la care acestea nu sunt prezente. 

▪ Ia act în mod nemijlocit de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de la 

disciplina școlară săvârșite de aceștia sau de alte nereguli apărute în școală și încearcă rezolvarea lor 

operativă. 

▪ Urmărește efectuarea la timp și integral a orelor de curs.  

▪ Controlează respectarea interdicției privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor, comportamentul indecent în școală și în spațiul din jurul școlii. 

▪ Sesizează respectarea normelor de protecție a muncii, PSI și de protecția mediului; ia măsuri 

operative în caz de necesitate. 

▪ Consemnează toate constatările în registrul de procese verbale și propune măsuri de înlăturare 

a unor disfuncționalități și de îmbunătățire a activității școlare. 

▪ Informează conducerea școlii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului. 

▪  Profesorii de servicii din corpurile unității de învăţământ sunt obligați să supravegheze 

activitatea elevilor din timpul pauzelor. 

▪ Asigură ordinea, disciplina și respectarea tuturor regulilor pentru preîntâmpinarea 

răspândirii virusului SARS – COV – 2 (purtare mască, distanțare, respectarea programului 

stabilit) de către elevi în pauză. 

▪ Acționează operativ pentru remedierea unor nereguli apărute în desfășurarea activităților, 

informează conducerea școlii în cazul în care rezolvarea problemelor depășește posibilitățile 

profesorului de serviciu. 

▪ Nu permite intrarea persoanelor străine în interiorul unității. În caz de incendii, inundații, 

explozii sau atacuri asupra unității anunță directorul școlii și administratorul prin toate mijloacele. 

▪ Informează conducerea unității despre eventualele evenimente produse pe linie de pază, iar 

cele mai deosebite sunt semnalate Poliției Bicaz, telefon 0233 253437  

▪ Asigură respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, nepermițând elevilor să 

folosească petarde, pocnitori etc. 

▪ La sfârșitul programului, redactează procesul- verbal de constatare 

Nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea prin reducerea calificativului anual iar în 

cazul repetării abaterilor, sancțiuni conform Codului Muncii. 
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Anexa 13. Nomenclatorul actelor de violență 
 

Nomenclatorul actelor de violență 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitatea 

unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte 

de violență sau 

atentate la 

securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 
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Anexa 14. Program lucru personal 
 

Nr.________/____________ 

 

Programul de lucru a personalului în anul școlar 2021-2022 

 

Programul de lucru a personalului de conducere 

 

Nr.crt. Funcția  Numele și prenumele Programul de lucru 

1 Director Balint Valeria 8:00-16:00 

2 Director adjunct Hrap Suzana 8:00-16:00 

 

Programul de lucru a personalului didactic/profesori și a elevilor: 

 

44 cadre didactice: 

8:00- 14:00/15:00 conform orarului 

 

Programul de lucru al psihologului școlar 

 

L: 9-12 Dodeni, M: 8-13 Corp gară, M:8-12 Corp gară, J:8-11 Școala Gimnazială „Regina Maria” 

Bicaz, V: 8-11 Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz 

 

Program de lucru cabinet medical 

 

Asistent medical: 7:00-15:00 corp gară 

 

Programul de lucru a personalului didactic auxiliar 

 

Nr.crt. Funcția  Numele și prenumele Programul de lucru 

1 Secretar șef Lungu Carmen 8:00-16:00 

Programul de lucru cu 

elevii: 11.00-14. 00 
2 Secretar Zaharia Gabriela 

3 Informatician Vancea Ioan Florin Radu 8:00-16:00 

4 Administrator 

financiar 

Stoian Monica 8:00-16:00 

5 Administrator de 

patrimoniu 

Văideanu Vasile 6:30-14:30 

6 Bibliotecar Cordel Georgeta 8:00-16:00 

7 Laborant Țepeș-Bobescu Ana 8:00-16:00 

8 Pedagog Văideanu Georgeta Luni-vineri: 15:00-

23:00/alternativ cate o zi 

Sâmbătă-Duminica:  

schimb 1: 7:00-15:00 

Schimb 2: 15:00-23:00 

 

9 Pedagog Țăranu Raluca 

10 Supraveghetor de 

noapte 

Son Elena Duminica-Joi: 23:00-7:00 

(vineri și sâmbăta noaptea 

atribuțiile sunt preluate de 

fochiști) 
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Programul de lucru a personalului nedidactic 

 

Nr.crt. Funcția  Numele și prenumele Programul de lucru 

1 Magazioner Giurgea Floricica 6:30-14:30 

2 Bucătar Lohan Angela Gheorghita Schimb 1:6:30-14:30 

Schimb 2: 12:00-20:00 3 Bucătar Maties Elena 

4 Spălătoreasă/lenjereasă Zait Gabriela Katiusa 7:30-15:30 

5 Fochist liceu Ungureanu Cristinel Schimb 2:15:00-23:00 

Schimb 3: 23:00-07:00 6 Fochist liceu Bejan Constantin 

7 Fochist internat Son Gheorghe Schimb 2:15:00-23:00 

Schimb 3: 23:00-7:00 8 Fochist internat Vaideanu George 

9 Îngrijitor internat Herlea Liliana 12:30-20:30 

10 Îngrijitor liceu Paunet Vioica 7:30-15:30 

11 Îngrijitor liceu Tataru Marinela 

12 Îngrijitor Dodeni Spiter Raluca 7:30-15:30 

13 Îngrijitor Dodeni Ungureanu Nicoleta 

14 Muncitor întreținere 

(fochist)  

Asavei Constantin 

(în schimbul 1 cu atribuții de 

supraveghere centrala termică 

de la liceu, ca fochist 

7:00-15:00 
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Anexa 15. Regulament de Organizare și Funcționare al internatului și cantinei 

școlare 
 

Art. 1. Prezentul Regulament de ordine Interioară al Căminului cuprinde reguli specifice privind 

organizarea și desfășurarea activității din internatul Liceului „Carol I” Bicaz și este întocmit în 

conformitate cu prevederile legale cuprinse în următoarele acte normative, după caz, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E.N. nr. 5447/2020 cu toate modificările și completările ulterioare; 

 Statutul elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4742/2016; 

 REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

 Contractul colectiv de muncă unic la nivelul de sector de activitate învățământ preuniversitar nr. 

651/2021  

 Proceduri operaționale ale unității, conform Registrului de proceduri și alte acte normative 

specifice activității căminului.  

Art. 2. În internatele școlare sunt cazați, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localității în care 

este situată școala, orfani, cei proveniți din plasament familial și asistații caselor de copii. În limita 

locurilor disponibile în internat pot fi cazați și elevii din localitate.  

Art. 3. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din director adjunct în calitate 

de președinte, pedagog, administrator, reprezentantul elevilor din comitetul de cămin și un delegat al 

comitetului de părinți. Solicitările de primire în internat se fac în scris, online la secretariatul școlii 

de care aparține internatul după încheierea anului școlar, conform procedurii. 

Art. 4. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje și camere, se face diferențiat pentru băieți și fete și 

apartenența la același liceu.  

Art. 5. Comitetul de internat va stabili, anual, programul cadru al unei zile și programul de activități 

pentru elevii interni.  

Art.6. Activitățile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecțiilor, activități administrativ-gospodărești, 

servirea mesei, activități vizând formarea și dezvoltarea de domenii de interese ale elevilor, de 

educației igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ține cont de particularitățile de vârstă ale 

elevilor și de orarul școlii, asigurându-se zilnic 8 ore de somn pentru elevi.  

Art. 7. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosință camera, cu întregul inventar 

și lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse și obligațiile elevului și ale 

administrației.  

Art. 8. Organizarea și desfășurarea programului zilnic și a activităților educaționale și social-

gospodărești din internate se face sub supravegherea pedagogilor școlari, a personalului funcțional și 

de servire și cu sprijinul cadrelor didactice.  

Art. 9. Conducerea internatului școlar revine directorului școlii pe lângă care funcționează internatul 

sau directorului adjunct.  

 

Capitolul I – Dispoziții Generale 

Art. 10. Funcționarea căminului Liceului „Carol I” Bicaz este asigurată de următoarele dispoziții 

generale:  

1. Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului „Carol I” Bicaz pentru elevii interni 

cuprinde normele de funcționare a căminului, prevederile specifice unui cămin pentru elevi, precum 

și drepturile și obligațiile acestora.  

2. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a Contractului de închiriere, prevederile 

regulamentului constituind obligații acorduale.  

3. Respectarea regulamentului și a este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât și pentru 

elevii cazați în cămin.  
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4. în incinta căminului sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea 

acțiunilor de propagandă politică și prozelitism religios precum și orice activități care încalcă normele 

morale și care pun în pericol sănătatea fizică și/sau psihică a elevilor. 

5. în cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul se semnează de unul 

din părinții ori întreținătorii legali.  

6. Toți elevii trebuie să-și achite la casieria liceului, până la data de 29 ale lunii în curs, taxa de cazare 

și contravaloarea mesei pentru luna următoare.  

7. Elevii Liceului „Carol I” Bicaz au prioritate la repartizarea în cămin. Elevii cu părinți în sistemul 

de educație au gratuitate la cazarea în cămin. În limita locurilor disponibile vor putea fi cazați elevi 

de la alte instituții de învățământ cu condiția încheierii acordului de cazare pentru un an școlar.  

8. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, pe baza cererilor depuse la 

secretariatul liceului (cu număr de înregistrare) începând cu luna iunie. Excepțiile – cazuri sociale sau 

medicale – se discută în consiliul de administrație al școlii.  

9. Comitetul de cămin-cantină coordonează activitatea, cu acordul conducerii școlii. Comitetul de 

cămin este alcătuit din reprezentanți ai elevilor interni, aleși dintre și de către aceștia la începutul 

fiecărui an școlar. Comitetul desemnează un membru care va avea funcția de șef de cămin.  

10. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, în locul special amenajat în acest sens.  

 

Capitolul II – Drepturile elevilor interni 

Art. 11. Elevii interni au următoarele drepturi:  

1. Elevii interni au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în cămin, pe 

o durată limitată, în următoarele condiții:  

a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului.  

b) pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului rămâne la pedagog, care îl va înregistra în 

registrul vizitatorilor.  

c) vizitatorii au obligația să părăsească căminul cel mai târziu la ora 19.00, excepție de la această 

regulă făcând doar părinții ori frații/surorile persoanei vizitate. 

d) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a primit 

vizitatorii.  

2. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosința proprie ori comună cu colegii de cameră, un 

calculator, laptop sau notebook, cu condițiile respectării normelor PSI în vigoare, cu acordul 

pedagogului și al colegilor de cameră. Conducerea liceului și personalul angajat nu își asuma 

responsabilitatea în cazul pierderii sau furtului acestor bunuri.  

3. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții: 

a) în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afara școlii (cercuri 

sau cluburi al căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară efectuate în particular, 

tratamente medicale, lecții de conducere auto, etc.) Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea 

organizatorului activității și de programul activității. Orice activități în afara programului respectiv 

(ex. concursuri, campionate) vor fi anunțate cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea 

pentru participare din partea conducerii școlii și a pedagogului.  

b) în baza unui bilet de voie semnat de dirigintele clasei și de pedagog, cu specificarea intervalului 

orar pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia.  

c) în baza unui tabel nominal semnat de organizator și de direcțiunea școlii în cazul deplasărilor în 

grup (excursii, vizite, vizionări de spectacole sau alte evenimente).  

d) în situații speciale, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/ tutorelui legal, cu 

confirmarea ulterioară a acesteia.  

e) în cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă, un 

coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea 

părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin o zi înaintea datei pentru 

care se solicită învoirea.  



  

 91 

4. Elevii interni au dreptul să plece acasă sau să rămână în cămin în fiecare week-end, cu condiția să 

își anunțe intenția până cel târziu joi. Vineri după orele de curs se vor înscrie în Registrul de învoiri 

unde vor semna.  

5. În timpul învoirilor nu au voie să frecventeze plajele, ștrandurile, nu au voie să se scalde în ape 

curgătoare sau stătătoare, nu au voie pe timpul iernii să meargă pe gheața lacurilor, râurilor punându-

și astfel, viața în pericol.  

6. Să servească masa la cantina internatului.  

7. Să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață din internat.  

8. Administrația căminului asigură zilnic curățenia în spațiile de folosință comună.  

 

Capitolul III – Obligațiile elevilor interni 

Art. 12. Elevii interni au următoarele obligații:  

1. Să respecte întocmai prevederile Contractului de închiriere și cele ale Regulamentului de ordine 

interioară.  

2. În cazul acțiunilor coordonate de către ISJ sau MENCS (olimpiade, concursuri) ce necesită 

asigurarea umor locuri de cazare, să elibereze camera în perioada solicitată.  

3. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinației lor și fără a le deteriora.  

Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziționarea altuia nou. 

Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării 

vinovatului.  

4. Să aducă la cunoștința administrației căminului orice defecțiune ori funcționare anormală a 

instalațiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spațiilor de folosință comună.  

5. Să păstreze curățenia în camere și în spațiile de folosință comună.  

6. Dacă în aceeași cameră se deteriorează în mod repetat obiecte și nu se identifică vinovatul, 

Comitetul de cămin analizează situația și propune conducerii sancționarea locatarilor prin:  

 redistribuirea în alte camere, individual; 

 eliminarea din cămin; 

 repararea obiectului reparat, iar plata se va face la casieria liceului; 

7. Să respecte liniștea în cămin și să aibă relații civilizate cu colegii de cameră și cu ceilalți elevi.  

8. Să respecte regulile de protecție a muncii, de prevenire a incendiilor.  

9. Să respecte orele de studiu și de pregătire a temelor pentru a doua zi.  

10. Să respecte programul orar al căminului:  

Ora de deșteptare  6:30 – 6:45  

Program de dimineață – igiena personală  6:30 – 6:45 

Cursuri  8:00- 14:00 / 15:00  

Mic dejun  7:00 – 7:30  

Prânz  14:00 – 15:30  

Program de studiu  16:00 – 19:00  

Cina  19:00 – 19:30  

Program la alegere  20:00 – 22:30  

Ora de stingere  22:30  

Program de curățenie generală, MIERCURI 16:30 – 17:30/ 19:30 – 20:30  

11. Să respecte angajații din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, 

supraveghetori de noapte, femei de serviciu, bucătărese). Se va utiliza un limbaj și un comportament 

în conformitate cu cerințele „Codului bunelor maniere”.  

12. La sfârșitul anului școlar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare elev și 

de dl. administrator/d-na. pedagog.  

13. La părăsirea căminului (încetarea convenției), elevul este obligat să predea administratorului 

inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare și cheia camerei.  

14. La părăsirea căminului (încetarea convenției) elevii interni sunt obligați să-și achite toate 

restanțele de plată privind taxa de cazare și consumul de utilități.  
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15. Elevii interni au obligația și interesul să folosească utilitățile în mod civilizat și cu simț 

gospodăresc:  

 să stingă luminile și să verifice dacă robinetele pentru apa caldă și rece sunt închise; 

 să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri); 

 să urmărească permanent dacă instalația sanitară funcționează corect și nu sunt pierderi de apă 

caldă ori rece.  

16. Să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu pentru orice plecare din internat  

 

Capitolul IV – Interdicții pentru elevii interni 

Art. 13. Elevilor interni li se interzice:  

1. Se interzice cu desăvârșire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanțelor 

halucinogene, administrația căminului având dreptul și obligația legală de a anunța organele de poliție 

competente în situația în care există indiciile săvârșirii unor astfel de fapte.  

2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis, de asemenea este interzis introducerea băuturilor 

alcoolice și accesul în internat sub influența băuturilor alcoolice. Abaterile săvârșite în cămin sub 

influența alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanțe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanțe 

agravante.  

3. Depozitarea băuturilor alcoolice și a țigărilor în camerele de locuit este strict interzisă.  

4. Petrecerile în cămin sunt interzise.  

5. Fumatul în cămin este interzis.  

6. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat este interzisă.  

7. Este interzisă introducerea în internat a armelor, a pocnitorilor sau a petardelor.  

8. Este interzis practicarea jocurilor de noroc.  

9. Este interzisă lipirea pe pereții camerelor, pe uși, ferestre și dulapuri a fotografiilor sau decupajelor 

DE ORICE FEL.  

10. În camere este interzis gătitul și păstrarea alimentelor perisabile.  

11. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor de sex opus.  

12. Se interzice cu desăvârșire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiștoace etc. pe ferestrele camerelor 

și holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.  

13. Se interzice cu desăvârșire realizarea de copii după cheile camerei.  

14. Se interzic cu desăvârșire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului și, implicit, 

unității de învățământ.  

 

Capitolul V - Sancțiuni 

Art. 14. Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se vor aplica, în funcție de gravitatea 

abaterilor, sancțiuni. În cazul în care abaterea constă și în deteriorarea și distrugerea unor bunuri din 

cămin, mai întâi se vor recupera de la cei vinovați pagubele produse.  

Art. 15.Sancțiunile care pot fi aplicate sunt:  

 mustrare verbală  

 avertisment scris cu înștiințarea părinților; 

 excluderea din cămin; 

 desființarea contractului de închiriere; 

Art. 16. Sancțiunea cu mustrare verbală se aplică de către pedagogul școlar, supraveghetor de noapte, 

diriginte pentru nerespectarea programului orar al căminului, nerespectarea liniștii și a orelor de 

pregătire a temelor, comportament necivilizat față de colegii de cameră, ceilalți elevi din cămin și 

angajații din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, supraveghetor de noapte, 

bucătărese, femei de serviciu), nerespectarea regulilor de protecție a muncii, de prevenire a 

incendiilor, plecarea din internat fără bilet de voie de la pedagogul de serviciu.  

Art. 17. Sancțiunea cu avertisment scris cu înștiințarea părinților se poate aplica la propunerea 

pedagogului școlar/supraveghetor de noapte și comitetului de cămin pentru nerespectarea și repetarea 

următoarele fapte ca: neasigurarea ordinii și curățeniei în camere și spații comune, mutarea din 

cameră fără înștiințarea pedagogului, tulburarea liniștii în cămin/organizarea de petreceri care 
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perturbă liniștea, consumul de băuturi alcoolice, fumat, introducerea de persoane străine în internat, 

introducerea de arme, pocnitori sau petarde, practicarea jocurilor de noroc, aruncarea de obiecte, 

ambalaje pe ferestrele camerelor, deteriorarea obiectelor din cameră, părăsirea internatului la sfârșitul 

anului școlar fără predarea către administrator și pedagog a inventarului camerei.  

Art.18. Sancțiunea cu excluderea din cămin se aplică la propunerea pedagogului școlar după ce au 

fost aplicate sancțiunile anterioare și elevul a continuat cu săvârșirea abaterilor menționate anterior 

(art. 16, 17). Elevul exclus din cămin nu va mai fi primit niciodată și nu i se va mai permite accesul 

în cămin nici ca vizitator.  

Art. 19. Sancțiunea cu aplicarea desființării contractului de închiriere. în cazul nerespectării 

prevederilor din Contractul de închiriere și a celor din prezentul regulament, conform art.34 și 35 din 

Contract, administrația căminului este îndreptățită să propună rezilierea acordului de cazare. Anterior 

rezilierii, administrația căminului va înainta conducătorului unității de învățământ un exemplar din 

declarațiile referitoare la caz, inclusiv referatul administrației, din care să rezulte în mod explicit 

abaterile de la prevederile Contractului de închiriere și/sau de la cele ale Regulamentului de ordine 

interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare. Tot anterior desființării 

Contractului de închiriere, administrația căminului va anunța și familia elevului. Rezilierea 

Contractului de închiriere produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor menționate la art. 35, 

36, începând cu data de întâi a lunii următoare (dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost achitată), 

fără restituirea vreunei sume de bani.  

 

Capitolul VI – Comitetul de internat 

Art. 20. Comitetul de internat este compus din:  

 Director adjunct  

 Pedagogi  

 Administrator patrimoniu  

 4 elevi interni (președinte, vicepreședinte, 2 membri: unul pentru parter și unul pentru etaj)  

 1 părinte  

Art. 21. Atribuțiile Comitetului de internat: 

 Se întrunește trimestrial/ de câte ori este nevoie, cu întocmirea procesului verbal la fiecare ședință 

care va fi păstrat la portofoliul comitetului de internat.  

 Stabilirea unui program detaliat de activități pe semestru.  

 Discutarea și rezolvarea problemelor educative și administrative apărute.  

 Afișarea și actualizarea informațiilor la panoul internatului. Acesta va conține în mod obligatoriu: 

regulamentul internatului, componența Comitetului de internat, proceduri operaționale, programul 

activităților anuale, reguli de igienă, alte informații.  

 În toate deciziile primează interesul elevului cu respectarea ROFUIP și a celorlalte documente 

școlare.  

 

Capitolul VII – Pedagog școlar și supraveghetor de noapte 

Art. 22. Pedagogii au următoarele atribuții:  

1. Împreună cu conducerea școlii asigură funcționarea internatului colaborând cu administratorul de 

patrimoniu pentru toate activitățile administrativ – gospodărești.  

2. Participă alături de personalul didactic din școală la formarea unui colectiv unitar de elevi.  

3. Elaborează în cadrul Comitetului de internat programul activităților educative și administrativ-

gospodărești pentru elevii interni care va fi vizat de Consiliul de administrație.  

4. Asigură menținerea ordinei și disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din dotarea 

internatului, cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului internatelor 

școlare și a altor acte normative care reglementează vârsta școlară.  

5. Repartizează elevi în internat și pe camere.  

6. Completează și actualizează documentele specifice:  

 TABELUL CENTRALIZAT AL ELEVILOR INTERNI (nume și prenume elev/ nr de telefon/ 

nume și prenume părinte/ nr de telefon/ adresa de domiciliu)  
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 GRAFICUL DE REPARTIZAREA ELEVILOR PE CAMERE  

 FIȘA INDIVIDUALĂ A ELEVULUI INTERN (evidență bilete de voie/ situații medicale 

deosebite/ specifice)  

 REGISTRUL DE ÎNVOIRI/ REGISTRU DE PROCESE VERBALE  

 PROCEDURI OPERAȚIONALE DE FUNCȚIONARE A INTERNATULUI, alte documente 

7. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curățenie și disciplină la elevi  

8. Stabilește și urmărește împreună cu administratorul realizarea activităților administrativ-

gospodărești.  

9. Se interesează de preocupările profesionale și extrașcolare ale elevilor, de particularitățile 

comportamentale, intervenind operativ și eficient în sprijinul acestora.  

10. În funcție de programul de studiu, organizează activități recreativ-distractive, sportiv-turistice, 

cultural-artistice, pentru elevii interni cu precădere în zilele libere.  

11. Face propuneri de completare a dotării cu cazarmament, obiecte de inventar și materiale necesare 

pentru efectuarea activităților gospodărești și desfășurarea activităților educative.  

12. Antrenează elevii la acțiuni de înfrumusețare a internatelor, de amenajare și întreținere a spațiilor 

verzi, a spațiilor destinate activităților cultural-sportive și recreativ-distractive.  

13. Sesizează conducerea școlii și dirigintele cu privire la abaterile elevilor interni.  

14. Asigură efectuarea de către elevii interni, înaintea plecării în fiecare vacanță, a curățeniei în 

cameră.  

15. Se îngrijește de igiena corporală a elevilor îndrumându-i să se spele. Îi îndrumă pe elevi să 

respecte regulile igienico-sanitare în școală, cantină.  

16. Verifică dimineața în camere aranjarea de către elevi a paturilor și ordinea din dulapuri;verifică 

modul în care este întreținută camera cu tot ce se află în dotarea ei: mobilier, pereți, obiecte sanitare, 

etc.  

17. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curățenie și disciplină la 

elevi  

18. Anunță cadrele medicale/ părinții de situațiile de îmbolnăvire a elevilor, respectând procedura 

acordării primului ajutor.  

19. Organizează împreună cu personalul medico-sanitar activități de educației igienico-sanitară.  

20. Îndrumă elevii în acțiunea schimbării lenjeriei de pat.  

21. Solicită părinților, tutorelui legal, declarații și orice alte informații referitoare la învoirea elevilor 

după amiază în oraș (neînsoțiți), pentru siguranța elevilor.  

22. Anunță imediat părinții (telefonic) de situațiile neobișnuite ce pot apărea în legătură cu anumite 

abateri de la disciplina de internat sau devieri de comportament ale copiilor lor cazați în internat. 

Informează apoi directorul școlii și diriginții de la clasele în care învață respectivii elevi, de situațiile 

apărute.  

23. Identifică modalități de comunicare eficientă cu elevii în funcție de specificul situației în vederea 

rezolvării acesteia.  

24. Identifică nevoile elevilor.  

25. În timpul programului de dimineață/după amiază urmărește ca toți elevii din internat să fie la 

școală și nu le permite acestora ca în timpul programului să se întoarcă în internat pentru a absenta 

de la unele ore de curs.  

26. Pentru schimbul de tură întocmește procesul verbal de predare –primire care va cuprinde:  

 situația învoirilor, a celor medicale, a celor de indisciplină, alte situații.  

 aceste procese verbale vor fi semnate de cei implicași: pedagog, supraveghetor de noapte și altă 

persoană desemnată de conducerea liceului cu atribuții prin fișa postului  

27. Consiliază elevi care au săvârșit abateri, colaborează cu consilierul școlar pentru rezolvarea 

oricăror neînțelegeri apărute intre elevi.  

28. Supraveghează programul de servire a mesei, asigura condițiile corespunzătoare pentru servirea 

meselor principale ale zilei  

29. Gestionează și aprobă biletele de voie care asigura învoirea elevilor pe o anumita perioada de 

timp, pentru situații de urgență, de strictă necesitate și alte situații apărute doar cu acordul părinților.  
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30. Pedagogul are obligația de a completa și actualiza fișele individuale ale elevilor interni.  

31. Orarul de lucru este în conformitate cu planificarea efectuată și avizată de directorul liceului și 

implică respectarea atribuțiilor din fișa cadru a postului.  

32. Are obligația de a respecta procedurile stabilite de unitate, regulamentele școlare: LEGEA nr. 1/ 

2011 cu completările și modificările ulterioare, ROFUIP, CODUL MUNCII, CONTRACTUL 

COLECTIV DE MUNCĂ NR. 651/2021, colaborând cu toți partenerii implicați: supraveghetori de 

noapte, administrator și orice altă persoană desemnată de conducerea liceului cu atribuții prin fișa 

postului.  

Art. 23. Supraveghetorul de noapte are următoarele atribuții:  

1. Colaborează cu membrii Comitetului de internat la formarea unui colectiv unitar de elevi. 

2. Are obligația de a semnala în scris problemele deosebite apărute pe timpul programului, în registrul 

de procese-verbale.  

3. Asigură menținerea ordinii și disciplinei în rândul elevilor interni, păstrarea bunurilor din dotarea 

internatului, cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului internatelor 

școlare și a altor acte normative care reglementează vârsta școlară.  

4. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curățenie și disciplină la elevi  

5. Identifică modalități de comunicare eficientă cu elevii, în funcție de specificul situației, în vederea 

rezolvării acesteia.  

6. Anunță cadrele medicale/ părinții de situațiile de îmbolnăvire a elevilor, respectând procedura 

acordării primului ajutor  

7. Pentru schimbul de tură întocmește procesul verbal de predare –primire care va cuprinde:  

 situația învoirilor, a celor medicale, a celor de indisciplină, alte situații.  

 aceste procese verbale vor fi semnate de cei implicași: pedagog, supraveghetor de noapte și altă 

persoană desemnată de conducerea liceului cu atribuții prin fișa postului  

8. Orarul de lucru este în conformitate cu planificarea efectuată și avizată de directorul liceului și 

implică respectarea atribuțiilor din fișa cadru a postului  

9. Are obligația de a respecta procedurile stabilite de unitate, regulamentele școlare: LEGEA nr. 1/ 

2011 cu completările și modificările ulterioare, ROFUIP, CODUL MUNCII, CONTRACTUL 

COLECTIV DE MUNCĂ NR. 8672/ 11.04.2019, colaborând cu toți partenerii implicați: pedagog, 

administrator și orice altă persoană desemnată de conducerea liceului cu atribuții prin fișa postului.  

 

Capitolul VIII – Dispoziții Finale 

1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 01.09.2021 și va fi afișat atât la gazeta de la 

intrare în cămin cât și în fiecare cameră.  

2. în cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul/ supraveghetorul de noapte va anunța 

imediat, telefonic, administratorul școlii și directorul; cu consultarea acestora vor fi anunțate organele 

de poliție.  

3. în cazul nerespectării prevederilor din Contractul de închiriere și a celor din prezentul regulament, 

conform art.31 - 35 din Contract, administrația căminului este îndreptățită să propună rezilierea 

acordului de cazare.  

4. Anterior rezilierii, administrația căminului va înainta conducătorului unității de învățământ un 

exemplar din declarațiile referitoare la caz, inclusiv referatul administrației, din care să rezulte în mod 

explicit abaterile de la prevederile Contractului de închiriere și/sau de la cele ale Regulamentului de 

ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.  

5. Tot anterior desființării Contractului de închiriere, administrația căminului va anunța și familia 

locatarului.  

6. Rezilierea Contractului de închiriere produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor 

menționate la art. 31 – 35 începând cu data de întâi a lunii următoare (dacă taxa de cazare pe luna în 

curs a fost achitată), fără restituirea vreunei sume de bani.  

7. Locatarul exclus din cămin pentru nerespectarea prevederilor Contractului de închiriere ori pe cele 

ale Regulamentului de organizare și functionare nu va mai fi primit niciodată și nu i se va mai permite 

accesul în cămin nici ca vizitator.  
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8. Fiecare elev și părinte al elevului cazat în internat va lua la cunoștință (sub semnătură) prevederile 

prezentului regulament, angajându-se astfel să-l respecte și să suporte consecințele specificate în 

cazul nerespectării acestuia.  

9. În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 - privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, beneficiarii contractului de închiriere sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în aplicațiile 

UNITĂȚII/ MEC.  

10. Tot personalul didactic și nedidactic, elevii interni și părinții acestora sunt obligați să respecte 

normele de protecție igienico – sanitare în perioada pandemiei COVID – 19 și ori de câte ori situațiile 

excepționale o impun.  

11.Tot personalul didactic și nedidactic, elevii interni și părinții acestora sunt obligați să respecte 

procedurile operaționale ale școlii și noua legislație apăruta în perioadele excepționale/ urgență/ alertă 

în conformitate cu hotărârilor CNSSU și deciziilor MEC.  

 

 

Director, 

Prof. Balint Valeria 

 

 

 

Redactat, 

Dir. adj. prof. Hrap Suzana 
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Anexa 16. Contract de închiriere 
 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

numărul ………… ziua …… luna …… anul ……. 

 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Liceul ”Carol I”, Bicaz cu sediul în Str. Republicii, Nr. 21, tel./fax 0233253541/0233253036, cod 

fiscal numărul 2614465, cont deschis la Trezoreria Bicaz, reprezentat de doamna Balint Valeria-

director în calitate de LOCATOR 

și 

........................................................................................................................................................., cu 

domiciliul în ……………… ………… …..........................………………… telefon ..................., 

titular/titulara a B.I. / C.I Nr. ……………....seria. ..........................., CNP ......................................., 

părinte al elevului. ................. ……………………………, clasa..............., în calitate de CHIRIAȘ 

(LOCATAR) 

 

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Locatorul asigură chiriașului folosința bunului camera nr ……...situată în internatul Liceului 

„Carol I” Bicaz. 

Art. 2. Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza Legii nr. 

213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și al Legii 215/2001 (republicată) 

- a administrației publice locale. 

Art. 3. Bunul închiriat este compus dintr-o camera mobilată, conform anexei numărul 1 la contract. 

Art. 4. Locatorul predă chiriașului bunul închiriat la data de …………............... 

Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul verbal de predare-primire care va fi 

încheiat de părțile contractante la data predării. 

Art. 5. Locatorul predă chiriașului bunul închiriat în stare de folosință având caracteristicile 

prevăzute în anexa numărul 1 la contract. 

Art. 6. Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru a fi locuit de elev pe perioada 

desfășurării cursurilor școlare. 

Art. 7. Locatarul nu va putea să subînchirieze bunul care face obiectul acestui contract. 

 

III. PREȚUL ÎNCHIRIERII, MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Art. 8. Prețul închirierii, respectiv regia internat este de            lei RON / lună.  

Art. 9. Plata cazării se va face cu cel puțin o zi înainte de începerea următoarei luni. 

Art.10.Contravaloarea mesei se va plăti integral (toate zilele cu activitate școlară), indiferent 

daca se va servi sau nu masa la cantină. Se va deconta contravaloarea mesei, pentru cei care au 

lipsit din internat, doar cu acte justificative și cerere aprobată în prealabil. 

Art. 11. Plata chiriei se va face în numerar la casieria unității până pe data de 26 ale fiecărei luni. 

Pe perioada vacanțelor școlare chiriașul va fi exclus de la plata chiriei. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

Art. 12. Prezentul contract de închiriere se încheie pe durata cursurilor școlare, cu începere de la data 

de 13.09.2021 – 01.07. 2022 (prin excepție pentru clasele terminale până la sfârșitul claselor 

terminale). 

Art. 13. Prezentul contract de închiriere poate înceta și înainte de data sus menționată prin 

acordul ambelor părților. 
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V. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI 

Art. 14. Locatorul va permite chiriașului accesul la spațiile închiriate, precum și toate accesoriile 

acestuia prevăzute în anexa numărul 1, la locul situat în internatul liceului. 

Art. 15. Locatorul va permite chiriașului accesul la spațiile închiriate și toate accesoriile acestuia 

în condițiile de calitate prevăzute în anexa numărul 1. 

Art. 16. Pe toată durata închirierii locatorul se obligă să efectueze reparațiile prevăzute de lege.  

Art. 17. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa reparațiile determinate de vreun caz de forță majoră. 

Art. 18. Locatorul va supraveghea eventualele reparații efectuate de chiriaș. 

Art. 19. Locatorul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului 

închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia. 

Art. 20. Locatorul va putea să controleze permanent starea locației și bunurile închiriate, dacă acestea 

sunt folosite conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. 

 

VI. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI 

Art. 21. Chiriașul se obligă, ca pe toată durata închirierii, să păstreze în bune condiții bunul închiriat, 

precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze. 

Art. 22. Chiriașul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute la art. 6 din contract. 

Art. 23. Chiriașul se obligă să plătească locatorului chiria în suma de ___lei RON/luna regie 

de cămin, la care se vor adăuga plata regiei de cantină, la termenul scadent convenit în contract. 

Art. 24. Chiriașul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de întreținere și reparații normale ale 

bunului închiriat pentru a-l menține în starea în care l-a primit la momentul încheierii 

contractului. 

Prin reparații normale, părțile înțeleg: starea normala de funcționare a grupului sanitar, 

șifoniere, cuiere, oglinda, paturi, noptiere, perdele și draperii precum și bunurile de folosință în 

comun: sălile de meditație dotate cu mese, scaune și alt mobilier din dotarea internatului. 

Art. 25. Chiriașul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunului închiriat, numai dacă 

sunt determinate de culpa sa. 

Art. 26. Chiriașul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat care s-ar datora 

culpei sale. 

Art. 27. Chiriașul îi va permite locatorului să controleze modul cum este folosit bunul închiriat și 

starea acestuia la termenul stabilit în contract. 

Art. 28. Chiriașul îl va înștiința imediat pe locator despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi 

tulbură folosința. 

Art. 29. Chiriașul nu va face modificări (decorarea, lipirea de materiale, pictarea pereților camerei de 

locuit) bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului. 

Art. 30. Chiriașul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat împreună cu 

toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care le-a primit conform anexei numărul 1. 

 

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

Art. 31. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în acest contract, partea în culpă datorează 

celeilalte părți daune. 

Art. 32. Dacă chiriașul nu își îndeplinește obligațiile pe care și le-a asumat în contract, va plăti 

locatorului daune corespunzătoare prejudiciului produs. 

Art. 33. Contractul se va rezilia și chiriașul va plăti daunele corespunzătoare dacă prejudiciul pe care 

l- a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifică. 

Art. 34. Contractul încetează de drept, fără nici o formalitate, în cazul în care chiriașul schimbă 

destinația bunurilor, chiar și temporar, sau în caz de neîndeplinire a vreunei obligații în termen de 15 

zile de la notificarea scrisă a locatorului. 

 

VIII. LITIGII 

Art. 35. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale 

amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente. 
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IX. ALTE CLAUZE 

Art. 36. Reclamațiile referitoare la executarea acestuia ca și corespondența dintre părți se va face în 

scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.). 

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data de …………................... și cuprinde ……… 

file și anexele numărul 1a și 1b care fac parte integrantă din prezentul înscris și care se referă la 

accesorii și dotări ale bunului închiriat. 

 

Anexa este semnată, datată și ștampilată de părți. 

 

Acest contract are ca temei dispozițiile art. 1410-1453 și 1470-1490 Cod civil. 

 

În conformitate cu REGULAMENTUL nr.679/27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, beneficiarii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în aplicațiile unității / MEC pe 

perioadă permanentă. 

 

Contractul și anexa au fost încheiate în ……… exemplare originale, câte ……… pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

LOCATOR,        CHIRIAȘ 

LICEUL Carol I, Bicaz  

Director,      ELEV 

Prof. Balint Valeria 

PARINTE 
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Anexa 17. Anexa la contractul de închiriere 
 

numărul …………/data ………… 

Părțile contractante: 

Liceul „Carol I” Bicaz, în calitate de locator se obligă să închirieze 

d-nei/d-lui ______________________________________, în calitate de chiriaș următoarele bunuri 

care prezintă următoarele caracteristici: Bun imobil-spațiu: 

Număr cameră Dimensiuni 

L/l/î 

Calitatea zugrăvelii Uzura imobilului 

 MP FOARTE BUNA 0 % 

Bunuri existente în cameră: 

 

Denumire Nr. 

buc. 

Calitatea (stare foarte bună/ grad mediu de 

uzură/ stare de uzură avansată) 

Observații 

perdea    

draperie    

paturi lemn    

noptiera    

scaune    

lenjerie pat    

vestiar dulap    

perne    

saltele     

pilote    

parchet    

ușa interior    

corp neon     

 

Semnăturile părților contractante, 

 

Semnătura locator,        Semnătura chiriașului 

PĂRINTE,  ELEV,  
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Anexa 18. Proces verbal de predare-primire a spațiilor temporar disponibile 
 

conform contractului Nr. ____________ încheiat în data de _____________ 

 

Liceul „Carol I” Bicaz, în calitate de locator se obligă să închirieze d-na/d- 

ul.................................................................................., în calitate de chiriaș următoarele bunuri care 

prezintă următoarele caracteristici: 

Bun imobil-spațiu: 

Număr cameră Dimensiuni 

L/l/î 

Calitatea zugrăvelii Uzura imobilului 

 MP FOARTE BUNA 0 % 

Bunuri existente în cameră: 

 

 

Denumire Nr. 

buc. 

Calitatea (stare foarte bună/ grad mediu de 

uzură/ stare de uzură avansată) 

Observații 

perdea    

draperie    

paturi lemn    

noptiera    

scaune    

lenjerie pat    

vestiar dulap    

perne    

saltele     

pilote    

parchet    

ușa interior    

corp neon     

 

Semnăturile părților contractante, 

 

Semnătura locator,        Semnătura chiriașului 

PĂRINTE,  ELEV,  
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Anexa 19. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic 

auxiliar și nedidactic 
 

Capitolul I 

Compartimentul secretariat 

Art. 1 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar și informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții sau reprezentanții legali sau alte 

persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administrație. 

Art. 2 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuții: 

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date; 

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorități, precum și a corespondenței unității; 

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea 

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare 

sau de fișa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la 

situația școlară a elevilor și a statelor de funcții; 

g) 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 și cercetării; 

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de 

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

și cercetării; 

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele 

competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens; 

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației 

în vigoare sau fișei postului; 

k) întocmirea statelor de personal; 

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

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul 

contabilitate; 

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul 

intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Art. 3 

(1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de 

prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora. 

(2) Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de 

curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în 

acest sens. 
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(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în perioada 

vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță. 

(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) Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din 

România (SIIIR) – Urmărește acuratețea și corectitudinea datelor colectate și introduse în SIIR, în 

concordanță cu planul de încărcare și utilizare a datelor; Respectă întocmai prevederile legale în 

vigoare, și răspunde pentru corectitudinea, completitudinea datelor în SIIR 

(7) Realizează pontajul personalului (didactic, didactic auxiliar și nedidactic), prezintă directorului, 

lunar, după realizarea pontajului, fișele personalului, didactic auxiliar și nedidactic pentru avizare, 

asigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în grila de salarizare (aplicarea corectă și 

respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului),întocmește și verifică 

statele de funcții și de salarii, listează fluturașii cu salarul lunar și îi distribuie angajaților, înaintea 

datei de acordare a drepturilor salariale 

(8) Informează operativ angajații școlii în legătură cu orice modificări intervenite în legislația 

privitoare la acordarea drepturilor salariale, prezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor 

lunare de salarizare, intocmește acte justificative și documente contabile cu respectarea 

formularelor,și regulilor de alcătui re și completare în vigoare; 

 

Capitolul II 

Serviciul financiar 

Secțiunea 1. 

Organizare și responsabilități 

Art. 4 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care 

sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea 

situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea 

instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de 

regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați 

asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil”. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

Art. 5 

Serviciul financiar are următoarele atribuții: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ; 

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 cu privire la execuția bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de 

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor; 

g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege 

și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar; 

j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 
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k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, 

prin care se angajează fondurile unității; 

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) 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; 

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare, și hotărârile consiliului 

de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

Secțiunea a 2-a 

Management financiar 

Art. 6 

(1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu 

respectarea legislației în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 7 

Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de 

achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 8 

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administrație. 

 

Capitolul III 

Compartimentul administrativ 

Secțiunea 1 

Organizare și responsabilități 

Art.9 

(1) Compartimentul Administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde 

personalul nedidactic al unității de învățământ. 

(2) Compartimentul Administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

Art. 10 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții: 

a) gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie 

și gospodărire a unității de învățământ; 

c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

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

e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din 

gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

g) evidența consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind 

sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile 

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
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Secțiunea a 2 -a 

Management administrativ 

Art. 11 

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. 

Art. 12 

(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, 

numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale. 

Art. 13 

(1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul 

de administrație. 

(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al 

proprietății private. 

Art. 14 

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de 

învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație. 

Comisia de analiză a ofertelor pentru achiziții Analizează ofertele și decide care sunt ofertele cele 

mai potrivite. 

 

Capitolul IV 

Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare 

Art. 15 

(1) În unitățile de învățământ se organizează și funcționează Biblioteca școlară sau Centrul de 

documentare și informare. 

(2) Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației 

și cercetării. 

(3) Centrele de documentare și informare se pot înființa și pot funcționa în orice unitate de învățământ 

din învățământul de stat, particular și confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, 

pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea consiliului de 

administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratului școlar. 

(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul 

documentarist, cât și bibliotecarul școlar. 

(5) În situații excepționale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi și alte atribuții din 

partea conducerii unității de învățământ. 

(6) În unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la Biblioteca 

Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learning. 

(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ, pentru a acorda 

asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, în perioada în care sunt suspendate 

cursurile școlare, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale. 
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Anexa 20. Procedura privind aprobarea prezentei facilitatorilor în Liceul 

„Carol I” Bicaz 
 

Liceul „Carol I” Bicaz 

_______________________

_____________ 

 

Compartiment 

Secretariat 

Procedura Operațională 

 

PRIVIND PREZENȚA ÎN ȘCOALĂ A 

FACILITATORILOR ELEVILOR CU 

CERINȚE EDUCAȚIONALE 

SPECIALE  

PO-32 

Ediția I 

Nr. de ex. 0 

Revizia 0 

Nr. de ex. 0 

Pag. 1 / 11 

Exemplar nr. 1 

 

Cuprins 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii ………...............………………………………………………………...pg.1 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii ……………………………...pg.1 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale……………………………………………………………..........………..pg.2 

4. Scopul procedurii ………………………………………………………………………....pg.2 

5. Domeniul de aplicare…………...…………………………………………………..……..pg.2 

6. Documente de referință………………………………………………………………..….pg.3 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați……………………...……………………….pg.4 

8. Descrierea procedurii …………………………………………………………………….pg.5 

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității …………………………………….pg.7 

10. Evaluare…………………………………………………………………………….……..pg.8 

11. Anexe………………………………………………………………………………….......pg.8 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii 

  

Nr. 

Crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operațiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1.1.  Elaborat Hrap Suzana Director adjunct 18.10.2021  

 

1.2.  Verificat  Lazar George Responsabil 

CEAC 

18.10.2021  

 

1.3.  Aprobat  Balint Valeria Director 18.10.2021  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii  

 

Nr. 

Crt. 

Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediției 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau reviziei ediției 

2.1.  Ediția I x x 18.10.2021 

2.2.  Revizia 1    

2.3.  Revizia 2    

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale 
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Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exem- 

plar 

nr. 

Compar-timent Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă-

tura 

3.1.  Aplicare  1 Comisii funcționale, 

facilitatorii elevilor 

cu dizabilități și/sau 

CES 

Psiholog școlar 

Responsabili de 

caz servicii 

psihoeducațional

e pentru elevii cu 

CES 

Cenușă 

Manuela 

  

3.2.  Informare  1 Consiliul profesoral Cadre didactice    

3.3.  Verificare 1 Conducere Director Balint 

Valeria 

  

3.4.  Evidenta 1 Comisia CEAC Responsabil 

Comisia CEAC 

Lazar 

George 

  

3.5.  Arhivare 1 Secretariat  Secretar-șef Lungu 

Carmen 

  

4. SCOPUL PROCEDURII:  

Scopul prezentei proceduri este de: 

- A stabili metodologia și responsabilitățile privind prezenta în școală a facilitatorilor elevilor 

cu cerințe educaționale speciale, modul de organizare a activității facilitatorului, având în vedere 

respectarea legislației în vigoare și prevenire unor situații care afectează în mod negativ desfășurarea 

în condiții de siguranță a activităților instructiv-educative 

Alte scopuri specifice vizează instituirea unei proceduri metodologice care sa asigure: 

- Un cadru de siguranță pentru elevi, personal didactic/nedidactic și facilitatorilor elevilor cu 

dizabilități si/sau CES, 

- Existenta documentației necesare derulării activității menționate anterior, 

- Sprijinul organelor abilitate în activități de control, iar pe director, în luarea deciziei. 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedura se aplica în cadrul Liceului Carol I, Bicaz, pentru creșterea calității activității 

didactice. Procedura se aplica în cazul elevilor cu CES pentru care părinții solicita acordul, pentru a 

fi însoțiți de facilitatori în cadrul activităților curente din școală. 

Copiii/elevii cu CES pot fi însoțiți la cursuri de facilitatori. Prezenta și atribuțiile facilitatorului sunt 

precizate în Ordinul comun privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrata 

în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării scolare și profesionale a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități si/sau cerințe educaționale speciale 9Nr.1985/4.10.2016, Nr. 1305/17.11.2016, Nr. 

5805/23.11.2016). 

 

6.  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITĂȚII 

PROCEDURALE 
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- Ordinul MENCS nr.5079/2016- privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizarea și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, text actualizat în baza actelor normative 

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pana la 22 ianuarie 2018, 
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- Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului/OMENCS Nr. 4742/2016 

- Regulamentul intern al unității de învățământ 

- Legea Educației Naționale nr.1/2011 

- Art.63 din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, inițiat de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, de aprobare a 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrate în vederea: 

- Încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap 

- A orientării scolare și profesionale a copiilor cu CES 

- In vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități si/sau CES, copiii cu CES și încadrați 

în grad de handicap grav cu însoțitor 

- Pot beneficia de masurile de sprijin pentru promovarea educației inclusive, formulate de 

managerul de caz/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale cu consultarea autorității locale de 

care aparține unitatea de învățământ, SPAS, unității de învățământ, ISJ și a organizațiilor 

neguvernamentale, una dintre astfel de masuri fiind prezenta facilitatorului, numit în literatura de 

specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învățământ 

- Art.64 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin.(5), alin. (7), alin. (8) alin. (9) din Ordinul comun 

nr.1985/1305/5805/2016 

Având în vedere: 

- Legea nr.18/1990 pentru rectificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicata 

cu modificările ulterioare, 

- Legea nr.221/2010 pentru rectificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 și semnata de Romania la 26 septembrie 

2007, cu modificările ulterioare, 

- Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 

modificările ulterioare, 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicata, cu modificările 

ulterioare, 

- Clasificarea internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, denumita în continuare CIF-CT, adoptata de Organizația Mondiala a Sănătății în anul 2007 și 

validate de Romania în anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării, 

In temeiul: 

- Art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.344/2014 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Muncii, familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru 

modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

- Art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

- Art.13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.44/2016 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare. 
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7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură operațională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară 

la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

2. Procedură de sistem Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară 

la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate. 

3. Proces Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, 

organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează 

resurse, adăugându-le valoare. 

4. Ediție a unei proceduri 

formalizate 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată și difuzată. 

5. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

6. Activitate Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate 

ridicat;cunoștințele necesare realizării activității sunt din domenii 

limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire 

profesională sensibil unitară;activitatea cuprinde atribuții omogene 

ce revin compartimentelor entității publice. 

7. Activitate 

procedurabilă 

Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru 

care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în 

vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, 

economicitate și eficientă, a obiectivelor compartimentului/entității 

publice. 

8. Consiliu de 

administrație 

Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, constituit din 

7, 9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți ai părinților, ai 

consiliului local, ai primarului, ai cadrelor didactice, inclusiv 

directorul unității de învățământ, și, după caz, directorul adjunct. 

9. Control intern 

managerial 

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu 

obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării 

administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace;acesta 

include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și 

procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază 

responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub 

control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea 

obiectivelor generale și a celor specifice. 
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Abrevieri: 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedura de sistem 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. Î Înregistrare 

8. PO Procedură operațională 

9. CA Consiliu Administrație 

10. S Compartimentul Secretariat 

11 CEAC Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

12 CES Cerințe Educaționale Speciale 

13 RCSE Responsabil de caz servicii psihoeducationale 

14 PAS Planul de Acțiune al Scolii 

15 ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

16 CSCIM Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și 

îndrumarea metodologica a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial 

 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII  

Art.1  

În vederea organizării activității persoanelor care însoțesc elevii cu CES în cadrul activităților 

curente ale scolii, în urma deciziei CA, Liceul Carol I Bicaz dispune următoarele: 

a) Completarea Regulamentelor elaborate în școală, după caz, cu specificațiile necesare 

implementării prezentei proceduri, 

b) Atașarea la Contractele cu familia, în cazul elevilor cu CES, a Anexei nr.1 la prezenta 

procedura, adaptare a Anexei nr.16 la Ordinul nr.198/1305/5805/2016, 

c) Completarea de cereri, conform Anexei nr.2 a procedurii, de către familiile/reprezentanții 

legali ai elevilor cu CES care necesita/solicita admiterea facilitatorilor în cadrul activităților scolii, 

d) Semnarea, de către persoanele desemnate facilitatori, a unor fise de sarcini, conținând 

obligațiile de lucru ale acestora pe parcursul prezentei lor în școală- Anexa nr.3, 

e) Păstrarea documentelor originale de la art.1, alin. B), c), d) la portofoliile educaționale ale 

elevilor și înmânarea cate unui rând de exemplare, în copie, către responsabilii de caz servicii 

psihoeducationale (RCSE) și către părinți/reprezentanți legali solicitanți, 

f) Eliberarea unor premise avizate, nominale, de intrare în școală, pentru facilitatorii aprobați în 

CA și transmiterea listelor acestora către profesorii de serviciu. 
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Art.2 

Cadrele didactice și reprezentanții legali a copiilor 

a) RCSE (profesorii diriginți sau profesorii de sprijin, după caz) include referirile privind facilitatorul 

în Planurile de servicii individualizate ale elevilor care necesita / solicit acest tip de sprijin, 

b) RCSE informează părinții elevilor cu CES, integrați în clasele pe care le conduc, cu privire la 

conținutul Planurilor de servicii individualizate și la prevederile procedural. 

Părinții 

c) (1) Părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu CES încadrați în grad de handicap GRAV cu asistent 

personal sunt obligați, conform legislației, sa nominalizeze un facilitator și sa completeze 

documentele procedurii; 

(2) Părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu CES neîncadrați în grad de handicap GRAV 

cu asistent personal pot solicita aprobarea de către școală a unui facilitator, în măsura în care familia 

și echipa de caz consider necesara și benefica prezenta acestuia alături de elevul integrat; 

(3) Solicitanții pot nominaliza mai mult de un facilitator, daca programul de lucru nu poate fi 

asigurat de o singura persoana. în acest caz, se va completa cate o cerere pentru fiecare persoana 

desemnata ca facilitator. 

(4) în cazul în care se schimba facilitatorul sau se adaugă un nou facilitator, familia înaintează 

în cel mai scurt timp o noua cerere, care va intra urgent în procesul de aprobare în cadrul CA; 

(5) Conform prevederilor metodologice, poate fi desemnat un facilitator pentru 2-3 elevi 

integrați colegi de clasa, daca familiile/reprezentanții legali optează pentru aceasta varianta; 

d) RCSE răspunde de completarea documentelor specificate la Art.1, alin. B), c), și d) din cadrul 

procedurii; 

e) RCSE înaintează către CA, spre aprobare, cererile completate de părinți (Anexa nr.2 a procedurii); 

f) RCSE păstrează la portofoliul elevului integrat copiile documentelor de la Art.1 alin. b), c), d); 

g) în cadrul întâlnirilor de lucru dintre diferitele persoane și categorii profesionale în care se dezbat 

probleme legate de un copil care beneficiază de facilitator, se va aborda și analiza activității 

facilitatorului; 

h) (1) Încetarea colaborării cu facilitatorul desemnat, daca face obiectul deciziei 

familiei/reprezentantului legal sau a persoanei desemnate, are loc fără intervenția scolii; 

(2) Daca în cadrul activității, se constata ca facilitatorul desemnat nu-si îndeplinește rolul, 

RCSE analizează situația și informează familia. în cazul în care facilitatorul creează perturbări majore 

ale activității clasei, se poate decide, în cadrul CA, revizuirea cererii și informarea familiei cu privire 

la rezoluția adoptată. 

Art.3 

Modul de organizarea a activității facilitatorului 

În unitatea de învățământ facilitatorul: 

1) Însoțește elevul în incinta scolii, în spații special destinate desfășurării activităților curente. 

2) În timpul programului conform orarului școlar, supraveghează elevul și-l îngrijește. 

3) În timpul pauzelor supraveghează elevul si-l îngrijește. 

4) Daca elevul participă la activități extrașcolare, îl supraveghează si-l îngrijește. 

5) În timpul orelor de curs și în pauze favorizează relația elevului cu colegii, atunci când este 

cazul. 

6) În perioada de desfășurare a activităților extrașcolare favorizează relația elevului cu colegii și 

profesorii. 
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7) În timpul orelor de curs favorizează relația elevului cu cadrul didactic, atunci când este cazul. 

8) În timpul orelor de curs cât și în pauze ajută elevul, îl sprijină pentru efectuarea exercițiilor 

predate, atunci când este cazul. 

9) Colaborează cu cadrul didactic/cadrele didactice de la clasă, cu profesorul psihopedagog sau 

kinetoterapeut, si, dacă este cazul, cu personalul didactic auxiliar și nedidactic din școală. 

10) Colaborează cu părinții/reprezentanții legali ai colegilor de clasa daca este cazul. 

11) Răspunde de eventualele situații critice sau de risc în care se poate afla elevul din diverse 

cauze ca de exemplu: nesupravegherea elevului de către facilitator (in timpul activităților si/sau în 

pauze). 

12) Intervine ori de câte ori este nevoie, pentru a preveni perturbarea climatului securizat al 

elevilor din clasa. 

Art.4. 

Durata  

a) Valabilitatea documentelor specificate la Art.1 alin. c), c), d), completate nominal, este pentru 

întreg ciclul de învățământ, până la absolvire sau până are loc un transfer al elevului, după caz. 

b) În cazul în care se produce încetarea colaborării cu facilitatorul nominalizat, familia notifică 

RCSE cu privire la acest aspect, iar RCSE informează CA și Consiliul profesoral al clasei în acest 

sens. 

9. RESPONSABILITĂȚI 

a. Directorul 

- Asigură resursele necesare desfășurării activității; 

- Asigura îndeplinirea de către CA a formalităților necesare. 

b. RCSE 

- Îndrumă și monitorizează activitatea facilitatorului; 

- Informează familia și CA cu privire la activitatea facilitatorului; 

- Culege date cu privire la gradul de satisfacție, de la toate categoriile implicate, după caz. 

c. Cadrele didactice de la clasele integratoare și specialiștii din serviciile specializate 

- Creează condițiile necesare prezentei facilitatorului lângă elevul integrat 

- Colaborează cu facilitatorul în cadrul activităților scolare de orice tip, la care participă elevul 

integrat. 

d. Familia reprezentanții legali  

- Selectează și nominalizează facilitatorii 

- Îndeplinește formalitățile necesare 

- Informează în timp util cu privire la schimbările intervenite. 

e. Înregistrare 

- Evidenta cererilor care au rezoluții în vigoare, actualizata după caz; 

- Evidenta facilitatorilor care au premise de acces în școală, actualizata după caz.. 

10. EVALUARE. MONITORIZARE 

(a) METODE ȘI INSTRUMENTE: 

1. Monitorizarea aplicării cu celeritate a prevederilor privind procesul decizional; 

2. Chestionare de satisfacție aplicate către RCSE profesorilor, facilitatorului, familiei; 

3. Documentele colectate. 

4. Analize statistice. 
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(b) INDICATORI: 

1. Promptitudinea rezolvării cererilor; 

2. Datele de feedback colectate de la factorii implicați cu privire la colaborarea dintre profesorii 

și facilitatori; 

3. Relevanta și acuratețea documentelor 

4. Progresul înregistrat. 

(c) MONITORIZARE: 

1. Prezenta procedura este valabila un an școlar. 

2. Echipa manageriala și membrii CEAC monitorizează respectarea procedurii în școală. 

11. ANEXE 

 

Anexa 1. Contractul cu familia elevului cu CES 

Liceul Carol I, Bicaz 

Extras din Anexa nr.16 ORDIN nr.5805 din 23 noiembrie 2016 – elevii cu certificate OȘP fără grad 

de handicap 

Nr. ________ din ____________             Nr. exemplare: 3 (*) 

 

Contract cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES 

 

Încheiat astăzi, ______________________, între: 

Doamna prof. Balint Valeria, în calitate de director al unității de învățământ, Liceul Carol 

I, Bicaz, adresa instituției: str. Republicii, nr.21, loc. Bicaz, jud. Neamț / doamna prof. psiholog 

Cenușă Manuela, în calitate de responsabil de caz servicii psihoeducaționale 

și 

Domnul/Doamna _________________________________________________, în calitate de 

părinte/reprezentant legal al elevului______________________________________, născut la data 

de ______________, domiciliat în ____________________________________________________ 

beneficiar al: certificatului de acordare a gradului de handicap_______/______/______;al 

certificatului de orientare școlară și profesională nr.________/___________ 

 

CAPITOLUL I: Scopul contractului 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de servicii individualizat. 

 

CAPITOLUL II: Obligațiile părților 

(1) II.A. Unitatea de învățământ, Liceul Carol I, Bicaz, prin responsabilul de caz servicii 

psihoeducaționale ________________________, se obligă la următoarele: 

a) Să asigure și sa faciliteze accesul elevului și al familiei la beneficiile, serviciile și intervențiile 

prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat; 

b) Să asigure accesul și condițiile organizatorice necesare activității facilitatorului desemnat de 

familie, pe timpul programului școlar, la cererea părinților, conform procedurii interne existente și a 

Regulamentului scolii (in cazul în care se desemnează un facilitator); 

c) Sa sprijine activitatea facilitatorului desemnat de familie, conform atribuțiilor pe care le are 

acesta; 
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(2) II. B. Părintele/Reprezentantul legal se obligă: 

a) Să asigure participarea elevului la activitățile prevăzute în planul de servicii individualizat; 

b) Să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul de servicii individualizat; 

c) Să colaboreze cu responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în scopul îndeplinirii 

prevederilor prezentului contract; 

d) Să asigure respectarea regulamentului și a procedurilor interne ale scolii în privința activității 

facilitatorului pe care îl desemnează (în cazul în care desemnează un facilitator). 

 

CAPITOLUL III: Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie pe perioada de valabilitate a 

certificatului OȘP. 

 

Capitolul IV: Clauze finale 

a) Orice modificare adusa prezentului contract se face prin acordul ambelor părți, prin notificare 

scrisă; 

b) În caz de nerespectare a prevederilor din Prezentul contract, se va apela la mediere. Dacă 

medierea eșuează, contractul va fi reziliat și întreg procesul de planificare se va relua. 

c) Falsul în declarații sau în înscrisuri se pedepsește conform art.326 din Codul penal. 

(*) Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

Director,     Responsabil de caz servicii psihoeducaționale, 

Prof. Balint Valeria       Cenușă Manuela 

______________________,     _________________________, 

 

Părinte/părinți/reprezentant legal al elevului, 

_______________________________, 

_______________________________ 
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Anexa 2. Cerere pentru accesul facilitatorului 

Nr. ________________ din ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULE/ DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

Subsemnatul/subsemnata, __________________________________________ în calitate de 

părinte/tutore/reprezentant legal al elevului/elevei din clasa ______, având certificat 

nr.____/_____/_______ pentru grad de handicap de nivel______, solicit aprobarea însoțirii elevului 

menționat, pe timpul programului școlar, de către facilitator, în persoana d-lui/d-nei/d-rei 

_____________________ legitimat(ă) cu cartea de identitate/pașaport seria ____nr._____ valabil(ă) 

până la data de_____________ 

Precizez ca facilitatorul desemnat este: părinte/ruda/asistent personal/însoțitor/voluntar din 

cadrul organizației __________________ și ca îmi asum răspunderea pentru: 

1) Competențele facilitatorului desemnat în îndeplinirea sarcinilor în cadrul școlii respectiv: 

a) Supravegherea și îngrijirea elevului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților 

extrașcolare; 

b) Facilitarea relației elevului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze; 

c) Facilitarea relației elevului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 

d) Sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs; 

e) Colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant/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. 

2) Starea de sănătate a facilitatorului desemnat, corespunzătoare îndeplinirii atribuțiilor și 

accesului în colectivitatea școlară; 

3) Cazierul facilitatorului desemnat, în care nu sunt consemnate interdicții de relaționare și de 

activitate conform specificului atribuțiilor menționate; 

4) Programul zilnic de lucru stabilit între școală, facilitator și familie respectă prevederile din 

legislația muncii; 

5) Conduita morală a facilitatorului este adecvată mediului școlar. 

 

Data:          Semnătura: 

  

Consiliul de Administratie a luat în discuție, la data de ___________ 

cererea formulată și a decis aprobarea/respingerea motivată (*) a 

solicitării. 

Director, 

Prof. Balint Valeria 
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Anexa 3. DOAMNEI DIRECTOR A LICEULUI CAROL I BICAZ 

 

 

 

 

 

 

Fișa de sarcini pentru facilitatori 

Nr. exemplare: 3 (*) 

 

1. Asigură supravegherea și îngrijirea elevului la solicitarea personalului scolii, pe durata 

programului școlar; 

2. Asigură supravegherea și îngrijirea elevului, în pauze și pe cursul activităților extrașcolare; 

3. Asigură facilitarea relației elevului cu colegii, în timpul orelor de curs, în pauze și pe cursul 

activităților extrașcolare; 

4. Asigură facilitarea relației elevului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs, atunci când 

este cazul; 

5. Asigură sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs, atunci când este 

cazul; 

6. Asigură colaborarea cu cadrul didactic/cadrele didactice de la clasă, cu profesorul 

psihopedagog sau kinetoterapeut, și, dacă este cazul, cu personalul didactic auxiliar și nedidactic din 

școală; 

7. Asigură colaborarea cu părinții/reprezentanții legali; 

8. Răspunde de eventualele situații critice sau de risc în care se poate afla elevul din cauza 

nesupravegherii elevului de către facilitator (în timpul activităților și în pauze); 

9. Intervine ori de cate ori este nevoie, pentru a preveni perturbarea climatului securizat al 

elevilor din clasă, de către elevul pentru care asigură serviciile de facilitare. 

Relația facilitatorului cu responsabilul de caz 

1. Prezența facilitatorului în unitate și respectarea atribuțiilor acestuia sunt monitorizate de către 

responsabilul de caz; 

2. Responsabilul de caz include facilitatorul în planul de servicii psihoeducaționale 

3. Responsabilul de caz menționează în raportul de monitorizare a planului de servicii 

educaționale, calitatea și relevanța prestației facilitatorului în raport cu toți factorii implicați în 

procesul instructiv educativ și terapeutic recuperator; 

 

Subsemnatul, ___________________________________ în calitate de facilitator al elevului 

____________________________ din clasa ________, am luat la cunoștință prevederile prezentului 

document și am primit un exemplar. 

 

Data:_______________________  Semnătura:_____________________________ 

(*) arhiva CES, facilitator, responsabil de caz 

 

Nota: Conținutul acestei proceduri va fi afișat la avizierul scolii. 

Recomandarea responsabilului de caz: 

 

 

 


