
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

LICEULUI TEORETIC „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” DEJ 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 
 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit pe baza: 

 Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 80 

alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) 

 Codului Muncii republicat, aprobat prin Legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003, cu modificările și 

completările ulterioare, Art. 242 și  contractul colectiv de muncă aplicabil nr 435/17.04.2019  

 Ordinului MEC Nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

Partea I nr. 827 din 09.09.2020 

 Statutului Elevului aprobat prin OM nr. 4742/10.08.2016 

 Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

 OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

              învăţământ preuniversitar 

 Ordonanţei 96/2003 ( actualizată ) privind protecţia marternităţii la locurile de muncă 

 Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați ( cu modificări și completări), 

capitolul II- Egalitatea de șanse și tratamente între femei și bărbați în domeniul 

munciiArt.7(a,b,d),Art.9 (1a) 

 OMEN nr. 5545 / 10.09.2020 - Metodologia  Cadru privind desfasurarea activitatilor didactice 

prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea  datelor cu 

caracter personal  

 REGULAMENTULUI (UE) 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

 LEGII nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) 

 LEGII nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

 ORDINULUI nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying 

 

                               Dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din   19.11.2021  

                               Aprobat în Consiliul de Administratie din    22.11.2021  

                                                          Director/Presedinte CA                                       

Prof. Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia               
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TITLUL I  
Dispozitii generale 

 
Capitolul I  

Cadrul de reglementare 

 

Art. 1 (1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Codul 

muncii şi alte acte normative elaborate de MEC.  

 (2) Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Liceului Teoretic “Alexandru 

Papiu Ilarian” Dej, prevederile sale fiind obligatorii pentru personalul didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic, elevi și părinţi .  

Art. 2 Prezentul regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui 

an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

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

avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în 

ROFUIP, cf. Art. 2, alin. (8) din ROFUIP. 

 

Capitolul II  
Principii de organizare si finalitatile 

invatamantului preuniversitar 

 

Art. 3 (1) Unitatile de invatamant se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor stabilite in 

conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Conducerile unitatilor de invatamant isi fundamenteaza deciziile pe dialog si consultare, promovand 

participarea parintilor la viata scolii, respectand dreptul la opinie al elevului si asigurand transparenta 

deciziilor si a rezultatelor, printr-o comunicare periodica, adecvata a acestora, in conformitate cu Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4 Unitatile de invatamant se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte politice sau 

religioase, in incinta acestora fiind interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea 

si desfasurarea activitatilor de natura politica si prozelitism religios, precum si orice forma de activitate care 

incalca normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun in pericol sanatatea si integritatea fizica 

si psihica a copiilor/elevilor si a personalului din unitate. 
 

TITLUL II  

Organizarea unităţii de învăţământ 

Capitolul I – Rețeaua școlară 

 

Art. 5 Liceul Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian”, este o unitate de învățământ cu personalitate juridică 

(PJ), cu finanțare de la bugetul local, iar Clubul Sportiv Școlar este structură fără PJ, finanțată de la 

bugetul de stat, dar subordonată Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian”. 
Art. 6 Liceul Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” unitate cu personalitate juridica (PJ) are urmatoarele 
elemente definitorii:  

a) act de infiintare - ordin de ministru/hotarare a autoritatilor administratiei publice locale sau judetene 
(dupa caz)/hotarare judecatoreasca/orice alt act emis in acest sens si care respecta prevederile legislatiei in 
vigoare;  
    b)dispune de patrimoniu, in proprietate publica/privata sau prin administrare/comodat/inchiriere (sediu, 
dotari corespunzatoare, adresa);  

c) cod de identitate fiscala (CIF); 
d) cont in Trezoreria Statului/banca - pentru unitatile de invatamant particular; 

e) stampila cu stema Romaniei si cu denumirea actualizata a Ministerului Educatiei si Cercetarii, denumit 

in continuare ministerul, si cu denumirea exacta a unitatii de invatamant corespunzatoare nivelului maxim 

de invatamant scolarizat; 
f) domeniu web. 
g) ECUSON – semn distinctiv 
 

Art. 7 Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita scolarizarea copilului la Liceul Teoretic 

“Alexandru Papiu Ilarian”. Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui 



sau reprezentantului legal si se aproba de catre consiliul de administratie, in limita planului de scolarizare 

aprobat. 
 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea programului școlar 

Art. 8 (1) Anul scolar incepe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul calendaristic urmator.  
Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de 

evaluari, examene si concursuri nationale sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii nr 

3.125/29.01.2020  

 Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 încep luni, 13 septembrie 2021. 

Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, 

după cum urmează: 

 Semestrul I - 14 săptămâni de cursuri (13 septembrie - 14 ianuarie 2022) 

 Semestrul al II-lea - 20 săptămâni de cursuri (17 ianuarie -10 iunie 2022) 

Vacanțele elevilor sunt programate astfel: 

 Vacanță „forțată” pentru toți elevii: învățământ preșcolar și primar: 25 octombrie - 5 noiembrie 

2021; 

 Vacanța de iarnă:  

 - pentru preșcolari și elevii din ciclul primar: 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022; 

 - pentru elevii de gimnaziu, liceu, postliceală: 23 decembrie 2021 - 2 ianuarie 2022 

 Vacanța de primăvară: 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022; 

 Vacanța de vară: 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului 

școlar 2022 – 2023. 

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar 
are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. 

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce 

pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din 
învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. 

In situatii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati, alte situatii exceptionale, cursurile scolare 

fata in fata pot fi suspendate pe o perioada determinata, potrivit reglementarilor aplicabile. 
 

(2) Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz:  
a) la nivelul unor formatiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unitatii de invatamant, precum si la 

nivelul unitatii de invatamant - la cererea directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al 

unitatii, cu informarea inspectorului scolar general, respectiv cu aprobarea inspectorului scolar general si 

informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii; 
 

b) la nivelul grupurilor de unitati de invatamant din acelasi judet - la cererea inspectorului scolar general, 
cu aprobarea ministerului;  

c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii ca urmare a hotararii 

comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetul National pentru Situatii de Urgenta 

(CJSU/CNSU), dupa caz. 
 

(4) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare prin 
modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.  

(5) In situatii exceptionale, ministrul educatiei si cercetarii poate emite instructiuni si cu alte masuri 

specifice in vederea continuarii procesului educational. 

 
(6) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor in unitatile de invatamant 

preuniversitar se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%20nr.%203125_2020%20structura%20an%20%C5%9Fcolar%202020-2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%20nr.%203125_2020%20structura%20an%20%C5%9Fcolar%202020-2021.pdf


(7) In situatii exceptionale, inclusiv pe perioada declararii starii de urgenta/alerta, Ministerul Educatiei si 
Cercetarii elaboreaza și aproba, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare si desfasurare a 
activitatilor prin intermediul tehnologiei si al internetului. 

    (8) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă 

determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în 

baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 

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

ședințele consiliului de administrație, consiliului profesoral, consiliului clasei, Consiliului elevilor, 

dirigențiile, ședințele cu părinții, festivitățile, etc se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

Art 9 (1) Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a 

preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online. 

Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

    (2) Mediul educaţional virtual - ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care asigură 

desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum: - platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor 

educaţionale deschise (RED); - aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de 

videoconferinţă; - resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, 

test, tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, 

modele etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional;  

   (3) Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului: - sincronă - desfăşurată într-un 

mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi 

a părinţilor/reprezentanţilor legali; - asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul 

căreia preşcolarii/elevii şi cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan; - mixtă - desfăşurată atât sincron, cât 

şi asincron. 

Art. 10 (1) Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt:  

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la 

bune practici naţionale şi internaţionale; 

c) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în 

proces;  

d) principiul asigurării egalităţii de şanse;  

e) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 

 Art.11 (1) Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind 

securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, 

conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679. 

 (2) Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în mediul 

educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor în perioada utilizării echipamentelor 

digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.  

(3) Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la 

activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea îndeplinirii 

obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea 

accesului şi a desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate 

derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în vigoare.  

(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:  

a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicaţia/platforma educaţională informatică;  

b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;  



c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin 

utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  

d) rezultatele evaluării;  

e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: 

nume de utilizator şi parolă de acces.  

(5) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate online 

Art. 12 Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are 

obligatia de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si 

pastrarea datelor cu caracter personal care sa vizeze: 

a) securitatea in mediul online; 

b) asigurarea confidentialitatii datelor, 

c) preintampinarea riscului pierderii de date, 

d) impiedicarea modificarii datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizal la datele cu caracter personal. 

Conducerea unitatii de invatamant ia masuri cu privire la furnizarea informatiilor prevazute la art. 13 din 

Regulamentul (UE) 2016/6079: identitatea si datele de contact ale unitatii de invatamant, si dupa caz, ale 

reprezentantului acesteia, scopurile in care sunt prelucratedatele cu caracter personal, precum si temeiul 

juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada 

pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. 

Prin masurile dispuse, unitatea de invatamant trebuie sa faca dovada pastrarii in conditii de siguranta a 

datelor cu caracter personal, asa cum au fost definite la art. 4. 

o „Activitatea de monitorizare a protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul Instituţiei se 

desfăşoară de către Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, aflat în directa 

subordonare a Managerului”(art. 38 al 3 din GDPR) 

Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor: 

o informarea şi consilierea angajaţilor Instituţiei,care se ocupă de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului 

(UE)679/2016, ale Legii 190/2018 şi ale Legii 102/2005 şi ale altor dispoziţii de drept al 

Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor; 

o monitorizarea respectării Regulamentului (UE)679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii 

sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor Instituţiei sau ale persoanei 

împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv 

alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat 

în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; 

o furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei 

datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia; 

o cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter 

Personal; 

o asumarea rolului de punct de contact pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Protecţiei Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv 

consultarea prealabilă referitoare la riscuri, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire 

la orice altă chestiune. 

 În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod corespunzător de 

riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, 

contextul şi scopurile prelucrării. 

(art. 39 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancţionat de către Liceul Teoretic ,,Alexandru 

Papiu Ilarian” Dej  de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale.(art. 38 

al 3 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea în ceea 

ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.(art. 

38 al 5 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor este  un membru al personalului Instituţiei (art. 37 al 6 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi alte sarcini şi atribuţii cu condiţia ca niciuna 

dintre aceste sarcini şi atribuţii să nu genereze un conflict de interese.(art. 38 al 6 din GDPR) 



 Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal are dreptul să ceară şi să obţină de la 

personalul Instituţiei, orice informatii şi documente, indiferent de suportul de stocare, să aibă acces 

la oricare dintre incintele Instituţiei, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc 

sau suport de stocarea datelor, în condiţiile legii.(art. 141 al 2 din Legea 102/2005 actualizată) 

 Întregul personal al Instituţiei sprijină responsabilul cu protecţia datelor în îndeplinirea sarcinilor 

menţionate, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum şi accesarea 

datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare, şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale 

de specialitate.(art. 38 al 2 din GDPR) 

 

Art.13 Participantii la activitatile de invatare desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului au 

urmatoarele obligatii: 

a) raspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate 

prin utilizarea aplicatiei/plattormei educationale informatice; 

b) de a utiliza aplicatia/platforma educationala informatica doar in conformitate cu 

prevederile legale. 

c) de a nu inregistra, disemina, folosi informatii, care contin date cu caracter personal, in alt mod care 

excede scopului prelucrarii acestor date. 

Art.14 Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv in scopul derularii activitatii didactice. 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata de catre unitatea de invatamant in afara scopului 

vizat [...] constituie o incalcare a prevederilor legale.  

Art. 15 (1) Forma de învățământ atât la gimnaziu cât și la liceu filiera teoretică este în program de zi, de la 

ora 8,00 la 15,00, iar pentru filiera vocațională de la 6,40 la 21,00  particularizat pentru fiecare clasă, 

inclusiv sâmbăta și duminica dimineața în funcție de programul competițional. 

(2) Ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.  

(3)  Programul la Liceul Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” este după scenariul galben: 8 clase față în față 

(VA,VB, VIA, VIIB, VIIIA, XIIA, XIIB, XIIC) și 13 clase hibrid - jumătate din elevii clasei față în față o 

săptămână și cealaltă jumătate online, apoi invers (VIIA, IXA, IXB, IXC, IXD, XA, XB, XC, XD, XIA, 

XIB, XIC, XID). 

CAPITOLUL III 

Formațiuni de studiu 

 

Art.16 În anul şcolar 2021 - 2022 procesul instructiv-educativ din liceul nostru se desfăşoară pe două 

nivele, gimnazial  (7 clase cu 1179 elevi),  liceal (15 clase cu 427 elevi – filieră teoretică şi vocaţională).  

TOTAL LICEU: 22 clase –606 elevi  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

În cadrul Clubului Sportiv Şcolar funcţionează 9 grupe cu 142 elevi  - și o grupă de înaltă performanță-volei 

băieți în cadrul CENTRULUI NAȚIONAL DE EXCELENȚĂ ÎN VOLEI –12 elevi. 

 TOTAL CCS-CNEV: 154 elevi  

 TOTAL ELEVI LICEU și STRUCTURĂ:  760 elevi 

 

 NOTĂ : CSS FUNCȚIONEAZĂ DUPĂ ROF PROPRIU. 

 

 

TITLUL III 

Managementul unităţii de învăţământ 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art. 17 (1) Managementul liceului este asigurată, cf. art. 16, alin. (1) din ROFUIP, de:  

 Consiliul de administraţie;  

 Director;  

 Director adjunct.  
(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea liceului se consulta, dupa caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, 
reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector 
de activitate invatamant preuniversitar, care au membri in unitate, consiliul reprezentativ al parintilor 
si asociatia parintilor, consiliul scolar al elevilor, sucursalele asociatiilor reprezentative ale elevilor, 
acolo unde este cazul, autoritatile administratiei publice locale. 



 

Capitolul II 

Consiliul de administrație 

 

Art. 18 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unității de învățământ 

(2) Consiliul de administraţie funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale 

nr. 5016/31 august 2016, în conformitate cu art. 16, alin. (2) din ROFUIP.  

(3) Directorul liceului este preşedintele consiliului de administraţie, cf. art. 18, alin. (3) din ROFUIP.  
(4) Cadrele didactice care au copii in unitatea de invatamant nu pot fi desemnate ca membri reprezentanti ai 
parintilor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu exceptia situatiei in care consiliul 
reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti nu pot desemna alti reprezentanti.  
(5)In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii exceptionale, 

sedintele consiliului de administratie se pot desfasura on-line pe platforma G-SUITE, prin mijloace 

electronice de comunicare, in sistem de videoconferinta. 

 (6) La sedintele consiliului de administratie participa, de drept, cu statut de observatori, reprezentantii 

organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din unitatea 

de invatamant. 
(7) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat aspecte privind elevii, presedintele consiliului 
de administratie are obligatia de a convoca reprezentantul consiliului scolar al elevilor, care are statut de 
observator.  
(8)Reprezentantul elevilor din liceu participa la toate sedintele consiliului de administratie, avand statut 

permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant in consiliul de 

administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si 

cercetarii. 
 
 
 

                                                                        Capitolul III  

                                                                         Directorul 

Art. 19 Directorul liceului exercită conducere executivă în conformitate cu prevederile art. 20 (1) din 

ROFUIP.  

Art. 20 Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii suplimentare, dupa 

promovarea concursului, directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul 

unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala se afla unitatea de invatamant. Contractul de 

management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act aditional, cu acordul partilor 

semnatare. 
Art. 21 Directorul incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general. Contractul de 

management educational poate fi modificat exclusiv prin act aditional, cu acordul partilor semnatare 

Art. 22 Pe perioada exercitarii mandatului, directorul nu poate detine, conform legii, functia de presedinte 

sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national. 

Art. 23 Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a 

consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. 

In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele 

auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea 

consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din 

functie a directorului unitatii de invatamant.  
Art. 24 (1) In exercitarea functiei de conducere executiva, directorul are urmatoarele atributii:  

a) este reprezentantul legal al Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” si realizeaza conducerea 
executiva a acesteia;  

b) organizeaza intreaga activitate educationala; 
c) raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” și 

Clubului Sportiv Școlar;  
d) asigura corelarea obiectivelor specifice Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” și Clubului 

Sportiv Școlar cu cele stabilite la nivel national si local;  
e) coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii Liceului 

Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” și Clubului Sportiv Școlar ; 

f) asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si de securitate in munca; 
g) incheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;  



h) prezinta anual raportul asupra calitatii educatiei din unitatea de invatamant; raportul este prezentat in 

fata consiliului de administratie, a consiliului profesoral, in fata comitetului reprezentativ al parintilor si a 

conducerii asociatiei de parinti, acolo unde exista; raportul este adus la cunostinta autoritatilor administratiei 

publice locale si a inspectoratului scolar judetean si postat pe site-ul unitatii de invatamant, in masura in care 

exista, in termen de maximum 30 de zile de la data inceperii anului scolar. 
(2) In exercitarea functiei de ordonator de credite, directorul are urmatoarele atributii:  
a) propune consiliului de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie 

bugetara;  
b) raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant; 
c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
d) raspunde de gestionarea bazei materiale a unitatii de invatamant. 
(3) In exercitarea functiei de angajator, directorul are urmatoarele atributii: 
a) angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca; 
b) intocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine;  
c) raspunde de evaluarea periodica, formarea, motivarea personalului din unitate; 
d) propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si 

angajarea personalului;  
e) aplica prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar, precum si prevederile altor acte normative, elaborate de minister.  
(4) Alte atributii ale directorului sunt: 
a) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul de 

administratie;  
b) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educationale a unitatii de invatamant si o propune spre 

aprobare consiliului de administratie; 
c) coordoneaza activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul national de indicatori pentru 

educatie, pe care le transmite inspectoratului scolar, si raspunde de introducerea datelor in Sistemul 
informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR);  

d) propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul intern si regulamentul de 
organizare si functionare a unitatii de invatamant;  

e) stabileste componenta nominala a formatiunilor de studiu, in baza hotararii consiliului de 
administratie;  

f) elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si statul de personal 
didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie;  

g) numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie, 

profesorii diriginti la clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si 

extrascolare;  
h) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al 

consiliului clasei, care preia atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil 
pentru o perioada de timp, din motive obiective;  

i) numeste, in baza hotararii consiliului de administratie, coordonatorii structurii arondate Clubul 
Sportiv Școlar, din randul cadrelor didactice - de regula, titulare - care isi desfasoara activitatea in 
structurile respective;  

j) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul 
unitatii de invatamant;  

k) coordoneaza comisia de intocmire a orarului cursurilor unitatii de invatamant si ilpropune spre 
aprobare consiliului de administratie;  

l) propune consiliului de administratie, spre aprobare, calendarul activitatilor educative al unitatii de 
invatamant;  

m) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de aprobare a regulamentelor de 
functionare ale cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din 
unitatea de invatamant;  

n) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a 
tuturor activitatilor, care se desfasoara in unitatea de invatamant si le supune spre aprobare consiliului de 
administratie;  

o) asigura, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de invatamant, a 
programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;  

p) controleaza, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-
educativ, prin asistente la ore si prin participari la diverse activitati educative extracurriculare si 
extrascolare;  

q) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate; 



r) monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestorain colectivul 
unitatii de invatamant;  

s) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile personalului didactic si ale 
salariatilor de la programul de lucru;  

t) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, rezultatele unitatii de invatamant;  
u) numeste si controleaza personalul care raspunde de stampila unitatii de invatamant;  
v) raspunde de arhivarea documentelor unitatii de invatamant; 
w) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de 

studii, precum si de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

si gestionarea documentelor de evidenta scolara; 
x) aproba procedura de acces in unitatea de invatamant al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al 

reprezentantilor mass-mediei, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al 
unitatii de invatamant.Reprezentantii institutiilor cu drept de indrumare si control asupra unitatilor de 
invatamant, precum si persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii 
sistemului de invatamant au acces neingradit in unitatea de invatamant; 

y) asigura implementarea hotararilor consiliului de administratie; 
z) propune spre aprobare consiliului de administratie suspendarea cursurilor la nivelul unor formatiuni 

de studiu -grupe/clase sau la nivelul unitatii de invatamant, in situatii obiective, cum ar fi epidemii, 

intemperii, calamitati, alte situatii exceptionale;  

a’) coordoneaza activitatile realizate prin intermediul tehnologiei si al internetului la nivelul unitatii de 

invatamant si stabileste, in acord cu profesorii diriginti si cadrele didactice, modalitatea de valorificare a 

acestora. 

b’) informează elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile 

pe care le au;  

c’) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse umane; 

 d’) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi 

preşcolarii/elevii din unitatea de învăţământ;  

e’) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la internet 

pentru preşcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea activităţilor prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 f’) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;  

g’) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive 

conectate la internet preşcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace;  

h’) stabileşte împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele gratuite, aplicaţiile şi resursele 

educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate;  

i’) sprijină cadrele didactice şi preşcolarii/elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la platformele şi 

aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ;  

j’) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru 

preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);  

k’) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. 

(5) Directorul indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, potrivit legii, si orice 

alte atributii rezultand din prevederile legale in vigoare si contractele colective de munca aplicabile.  
(6) Pentru realizarea atributiilor sale, directorul se consulta cu reprezentantii organizatiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar care au membri in unitatea de 

invatamant si/sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor din unitatea de invatamant, in conformitate cu 

prevederile legale. 

(7) Directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau catre un alt cadru didactic, 

membru al consiliului de administratie, in situatia imposibilitatii exercitarii acestora. Neindeplinirea acestei 

obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii. In situatii exceptionale (accident, 

boala si altele asemenea) in care directorul nu poate delega atributiile, directorul adjunct sau un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administratie, desemnat anterior pentru astfel de situatii de catre acesta, 

preia atributiile directorului. 
Art. 25  In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite in conformitate cu prevederile art. 24, 

directorul emite decizii si note de serviciu.  
Art. 26 (1) Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevazute de legislatia in 

vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, de 
regulamentul intern si de contractele colective de munca aplicabile.  



   Art. 27 Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general. 

 

Capitolul IV 

                                                                         Directorul adjunct 

 

Art. 28 La conducerea Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”  există un (1) director adjunct  

Art. 29 Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea 

motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 

dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. 

Rezultatele auditului se analizeaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si, in baza 

hotararii acestuia, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului adjunct al 

unitatii de invatamant. 

Art  30 (1) Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management educational, 

anexa la metodologia prevazuta la art. 20 alin. (4), si indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului, 

anexa la contractul de management educational, precum si atributiile delegate de director pe perioade 

determinate. 
(2) Directorul adjunct exercita, prin delegare, toate atributiile directorului, in lipsa acestuia.  

Art. 31 (1) Perioada concediului anual de odihna al directorului adjunct se aproba de catre directorul 
unitatii de invatamant.  

(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de catre directorul unitatii de 
invatamant sau de catre inspectorul scolar general.  

(3) In perioada exercitarii mandatului, directorul adjunct al unitatii de invatamant nu poate detine, 

conform legii, functia de presedinte si vicepresedinte in cadrul unui partid politic lanivel local, judetean 

sau national. 

 

 

Capitolul V 

Tipul și conținutul documentelor manageriale 

Art. 32 Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, conducerea acesteia elaboreaza 

documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoza; 

b) documente de prognoza; 

c) documente de evidenta. 
Art. 33 (1) Documentele de diagnoza ale unitatii de invatamant sunt:  

a) rapoartele anuale ale comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant;  
b) raportul anual de evaluare interna a calitatii. 

(2) Conducerea unitatii de invatamant poate elabora si alte documente de diagnoza privind domenii 

specifice de interes, care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor educationale. 

Art. 34 (1) Rapoartele anuale de activitate se intocmesc de catre director si directorul adjunct.  
(2) Rapoartele anuale de activitate se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea 

directorului la inceputului anului scolar urmator.  
Art. 35 Rapoartele anuale de activitate sunt facute publice pe site-ul unitatii de invatamant sau, in lipsa 
acestuia, prin orice alta forma (online).  
Art. 36 Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii, se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea coordonatorului comisiei, 

si se prezinta, spre analiza, consiliului profesoral. 

Art. 37(1) Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de 

diagnoza ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare institutionala (PDI) 

b) planul managerial (pe an scolar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora si alte documente de prognoza, in scopul optimizarii managementului unitatii 

de invatamant.  
(3) Documentele de prognoza se transmit, in format electronic, comitetului reprezentativ al parintilor  si 
asociatiei de parinti, acolo unde exista, fiind documente care contin informatii de interes public. 

Art. 38 (1) Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se 
elaboreaza de catre o echipa coordonata de catre director, pentru o perioada de 3-5 ani. Acesta 
contine:  



a) prezentarea unitatii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si financiare relatia cu 
comunitatea locala si organigrama;  
b) analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza mediuluiextern (de tip 

PESTE);  
c) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii; 
d) planificarea tuturor activitatilor unitatii de invatamant, respectiv activitati manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilitati, indicatori de performanta si evaluare.  
(2) Planul de dezvoltare institutionala se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba 

de catre consiliul de administratie. 
 

Art. 39  (1) Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza de catre 
director pentru o perioada de un an scolar.  

(2) Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si inspectoratului scolar 

la specificul unitatii, precum si a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare institutionala la perioada 

anului scolar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre 

consiliul de administratie. 

(4) Directorul adjunct intocmeste propriul plan managerial conform fisei postului, in concordanta cu 

planul managerial al directorului si cu planul de dezvoltare institutionala. 
Art. 40 Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea si/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati. Planul 
de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, actiunile, 
responsabilitatile, termenele, precum si alte componente. 
 

Art. 41 Documentele manageriale de evidenta sunt: 

a) statul de functii; 

b) organigrama unitatii de invatamant; 

c) schema orara a unitatii de invatamant; 

d) planul de scolarizare; 

 

 

TITLUL IV 

Personalul unității 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale 

 

Art. 42 (1) In Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” , personalul este format din personal didactic de 

conducere, didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal nedidactic. 

(2) Selectia personalului didactic, a celui didactic auxiliar si a celui nedidactic din Liceul Teoretic 

,,Alexandru Papiu Ilarian” se face conform normelor specifice fiecarei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare,  didactic auxiliar si nedidactic in Liceul Teoretic 

,,Alexandru Papiu Ilarian” se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu Liceul 

Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, prin reprezentantul sau legal, directorul liceului. 
Art. 43 (1) Drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt reglementate de legislatia in vigoare.  

(2) Personalul din invatamantul preuniversitar trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru 

postul ocupat si sa fie apt din punct de vedere medical. 
(3) Personalul din invatamantul preuniversitar trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu 

valorile pe care trebuie sa le transmita elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil.  
(4) Personalului din invatamantul preuniversitar ii este interzis sa desfasoare si sa incurajeze actiuni de 

natura sa afecteze imaginea publica a elevului si viata intima, privata sau familiala a acestuia sau ale 

celorlalti salariati din unitate. 
(5) Personalului din invatamantul preuniversitar ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si 

sa agreseze verbal, fizic sau emotional copiii/elevii si/sau colegii.  
(6) Personalul din invatamantul preuniversitar are obligatia de a veghea la siguranta copiilor/elevilor, 

pe parcursul desfasurarii programului scolar si a activitatilor scolare, extracurriculare/extrascolare.  
(7) Personalul din invatamantul preuniversitar are obligatia sa sesizeze, dupa caz, institutiile publice de 

asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in 
legatura cu orice incalcari ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv in legatura cu aspecte care le afecteaza 
demnitatea, integritatea fizica si psihica. 
Art. 44 (1) Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de 

functii si prin proiectul de incadrare al Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”. 



(2) Prin organigrama unitatii se stabilesc: structura de conducere si ierarhia interna, organismele 

consultative, catedrele, comisiile si celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 

structuri functionale prevazute de legislatia in vigoare. 

 (3) Organigrama se propune de catre director la inceputul fiecarui an scolar, se aproba de catre consiliul de 

administratie si se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant. 

Art. 45 Coordonarea activitatii structurilor unitatilor de invatamant se realizeaza de catre un coordonator 

numit, de regula, dintre cadrele didactice titulare, prin hotarare a consiliului de administratie, la propunerea 

directorului. 

Art. 46 Personalul didactic auxiliar si nedidactic este organizat in compartimente de specialitate care se 

afla in subordinea directorului/directorului adjunct, in conformitate cu organigrama unitatii de invatamant. 

Art. 47 La nivelul liceului functioneaza, de regula, urmatoarele compartimente/servicii de specialitate: 

secretariat, financiar, administrativ, sistem informatic, biblioteca 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Personalul didactic 

Art. 48 Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele 

colective de munca aplicabile. 

Art. 49 Pentru incadrarea si mentinerea in functie, personalul didactic are obligatia sa prezinte un certificat 

medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii  si 

ministrului sanatatii. 

Art. 50 Personalul didactic are obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii.  
 

Art. 51 In Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian se organizează permanent, pe durata desfasurarii 

cursurilor, serviciul pe scoala al personalului didactic de predare. Atributiile personalului de serviciu sunt 

stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, in functie de dimensiunea 

perimetrului scolar, de numarul elevilor si de activitatile specifice care se organizeaza in unitatea de 

invatamant fiind cuprinse la Alte Atribuții în fișa postului, anexă la Contractul Individual de muncă. 

Art. 52 Cadrele didactice au următoarele atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice pentru 

învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului:  

a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor privind 

învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme 

educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  

c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru 

înregistrarea progresului preşcolarilor/elevilor;  

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare astfel 

încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

 

CAPITOLUL III. 

 Personalul nedidactic 

Art. 53 (1) Personalul nedidactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de 

contractele colective de munca aplicabile. 

(2) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Liceul Teoretic 

,,Alexandru Papiu Ilarian” sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant 

aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic in Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” se face de catre director, 

cu aprobarea consiliului de administratie, prin incheierea contractului individual de munca. 

Art. 54 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonata, de regula, de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileste de catre administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor 

unitatii de invatamant si se aproba de catre directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de 

nevoile unitatii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare 

unitatii de invatamant. 



(5) Administratorul de patrimoniu sau, in lipsa acestuia, alta persoana din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnata de catre director, trebuie sa se ingrijeasca, in limita competentelor, de verificarea 

periodica a elementelor bazei materiale a unitatii de invatamant, in vederea asigurarii securitatii 

elevilor/personalului din unitate.  
 

CAPITOLUL IV. 

Evaluarea personalului din unitatile de invatamant 

 

Art. 55 (1) Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de 

muncă aplicabile.  
Art. 56 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fișei de evaluare adusa la cunoștința la 

începutul anului școlar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unitatii de învățământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul 

evaluarii conform fișei specifice. 

 

CAPITOLUL V. 

Raspunderea disciplinara a personalului din Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” 

 

Art. 57 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

Art. 58 Personalul nedidactic raspunde disciplinar in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — 

Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

Titlul V 

Organisme functionale si responsabilitati 

ale cadrelor didactice 
 

Capitolul I  
Organisme functionale la nivelul 

unitatii de invatamant 
 

Sectiunea 1  
Consiliul profesoral 

 

Art. 59 (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 

instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

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

solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate 

şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de 

a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul 

fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din 

unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al 

membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ. 

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

membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 

învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte 

la începutul şedinţei. 

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

consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 

consiliului profesoral. 

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

didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai 



părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi 

ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă. 

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

verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de 

învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de 

învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate 

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

găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.  
(11) In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii exceptionale, 
sedintele consiliului profesoral se pot desfasura on-line pe platforma G-SUITE, prin mijloace electronice de 
comunicare, in sistem de videoconferinta. 

Art. 60 Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: 
a) analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea 

de invatamant, care se face public;  
b) alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic in consiliul de administratie;  
c) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

institutionala al unitatii de invatamant;  
d) dezbate si aproba rapoartele de activitate anuale, precum si eventuale completari sau modificari ale 

acestora; 

e) aproba raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentat de    

fiecareinvatator/institutor/profesor pentru invatamant primar/profesor-diriginte, precum si situatia scolara 

dupa incheierea sesiunilor de amanari, diferente si corigente; 

f) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului de organizare si functionare a unitatii de 

invatamant si ale statutului elevului; 
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul didactic din unitatea de 

invatamant, conform reglementarilor in vigoare;  
h) valideaza notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - in cazul unitatilor de invatamant 

cu profil pedagogic, teologic si militar, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine“, pentru elevii 

din invatamantul primar; 

i) avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar urmator si o propune spre aprobare 

consiliului de administratie; prin exceptie, in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica 

care scolarizeaza elevi in invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a invatamantului dual, 

consiliul profesoral avizeaza curriculumul in dezvoltare locala (CDL) si il propune spre aprobare 

directorului; 
j) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 
k) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza carora se 

stabileste calificativul anual;  
l) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesionala ale 

cadrelor didactice;  
m) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant;  
n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa, proiecte de acte 

normative si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeaza activitatea la nivelul sistemului 
national de invatamant, formuleaza propuneri de modificare sau de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actului educational din unitatea de invatamant 
si propune consiliului de administratie masuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, in 
conditiile legii;  

q) indeplineste, in limitele legii, alte atributii stabilite de consiliul de administratie, precum si orice alte 
atributii potrivit legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile;  

r) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii.  
 

 

Art. 61 Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 



b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

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

verbale. 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a  

Consiliul clasei 

 

Art. 62 (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul gimnazial și liceal și este constituit din totalitatea 

personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi 

al clasei, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 
(4) In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii exceptionale, 
sedintele consiliului clasei se pot desfasura on-line pe platforma G-SUITE, prin mijloace electronice de 
comunicare in sistem de videoconferinta. 
 

Art. 63 Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru 

elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi 

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7,00 ; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

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

a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Art. 64 (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri 

cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de 

şedinţă.  

Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul 

unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează 

pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un 

dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

 

Capitolul II  
Responsabilitati ale personalului didactic în Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” 

 
Sectiunea 1  

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare 

 

Art. 65 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un 

cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza 

unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

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

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

unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, acolo unde 

aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali. 



(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în 

baza prevederilor strategiilor Ministerului Educatiei si Cercetarii privind educaţia formală şi nonformală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 66 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ; 

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

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

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

inspectoratul şcolar şi minister,  in urma consultarii consiliului reprezentativ al parintilor, asociatiei de 

parinti, acolo unde exista, si a elevilor, si il supune spre aprobare consiliului de administratie; 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al parintilor si 
asociatiei de parinti, acolo unde exista; 
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al parintilor si asociatiei de parinti, acolo unde exista, si a 

partenerilor educationali in activitatile educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau susţinătorii legali pe 

teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 

parteneriat educaţional; 

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

 

Art. 67 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g) rapoarte de activitate anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

Art. 68 (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Profesorul diriginte 

 

Art. 69 (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal. 

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu. 

Art. 70 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie. 
(2)La numirea profesorilor diriginti se are in vedere, in masura posibilitatilor, principiul continuitatii, astfel 
incat clasa sa aiba acelasi diriginte pe parcursul unui nivel de invatamant. 
(3)De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 

 



Art. 71 (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic. 

(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se 

avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 
 (3)Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala sunt obligatorii si sunt 
desfasurate de profesorul diriginte astfel:  

a) in cadrul orelor din aria curriculara consiliere si orientare; 

b) in afara orelor de curs, in situatia in care in planul-cadru nu este prevazuta ora de consiliere si 

orientare. In aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar in 

care se vor desfasura activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala, care va fi 

adus la cunostinta elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 

activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se 

consemneaza in condica de prezenta. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională 

pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”; 

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi 

în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu alte ministere, instituţii şi 

organizaţii. 

(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea 

elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de 

elevii. 

Art. 72 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentantii legali, profesorul 

diriginte stabileşte in acord cu acestia, lunar o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, 

pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. In situatii 

obiective cum ar fi: calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii exceptionale, aceste intalniri se 

pot desfasura online pe platforma G-SUITE, prin mijloace electronice de comunicare, in sistem de 

videoconferinta. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentantii legali de la fiecare 

formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se 

afişează la avizierul şcolii sau pe site-ul unitatii de invatamant. 
(3)Intalnirea cu parintii sau reprezentantii legali se recomanda a fi individuala, in conformitate cu o 

programare stabilita in prealabil. La aceasta intalnire, la solicitarea parintelui/reprezentantului legal sau 

a dirigintelui, poate participa si elevul. 

Art. 73  Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1. organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanți legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este 

cazul; 

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative şi de consiliere; 

f) activitati extracurriculare si extrascolare in unitatea de invatamant si in afara acesteia, inclusiv 

activitatile realizate prin intermediul tehnologiei si al internetului; 

2. monitorizează; 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa la ore a elevilor; 

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

3. colaborează cu: 

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru 

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi 

pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 



întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor 

probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) asociatia si comitetul de parinti, parintii sau reprezentantii legali pentru toate aspectele care vizeaza 

activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicati in 

activitatea educativa scolara si extrascolara; 

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor 

clasei; 

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la 

elevi; 

4. informează: 

a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ; 

b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări și examene 

şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; 

c) părinţii sau reprezentanții legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali, 

precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii sau reprezentanții legali în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se 

face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi 

de învăţământ. 

e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Art. 68  Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 
a) completeaza catalogul clasei cu datele de identificare scolara ale elevilor (nume, initiala tatalui, 

prenume, numar matricol);  
b) motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale 

regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 

c) propune, in cadrul consiliului clasei si in consiliul profesoral, nota la purtare a fiecarui elev, in 

conformitate cu reglementarile prezentului regulament; 
d) aduce la cunostinta consiliului profesoral, pentru aprobare, sanctiunile elevilor propuse de catre 

consiliul clasei, precum si propunerea de ridicare a sanctiunilor privind scaderea notei la purtare;  
e) pune in aplicare sanctiunile elevilor decise de consiliul profesoral in conformitate cu prezentul 

regulament si statutul elevului;  
f) incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in 

catalog si in carnetul de elev;  
g) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor acestora; 
h) propune consiliului de administratie acordarea de burse pentru elevi, in conformitate cu legislatia in 

vigoare;  
i) completeaza documentele specifice colectivului de elevi si monitorizeaza completarea portofoliului 

educational al elevilor;  
j) intocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei. 

 

 Comisiile din Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej 

 
Art. 74 (1) La nivelul Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” functioneaza comisii: 
1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

 
  

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
    a) comisia pentru curriculum;  

b) comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 
c) comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;  

d) comisia pentru controlul managerial intern; 

e) comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul 

scolar si promovarea interculturalitatii. 



 

Componența cf. Anexei  3   
(3) Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu 

caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice aparute la nivelul unitatii de invatamant. 
 
Comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar 

(a) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală  

(b) Comisia pentru  frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar  

(c) Comisia pentru olimpiade și concursuri şcolare  

(d) Comisia de promovarea imaginii/relații publice 

(e) Comisia de gestionare SIIIR 

Componența cf. Anexei  3  
 

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 

 (a) Comisia pentru acordare a burselor, Bani de liceu, Euro 200, rechizite gratuite şi a altor ajutoare 

ocazionale 

 (b) Comisia pentru recepție de bunuri 

 (c) Comisia de inventariere  

  (d) Comisia de cercetare disciplinara 

          Componența cf. Anexei nr 3 

 

Art. 75 (1) Comisiile de la nivelul unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unitatii de invatamant. In cadrul comisiilor prevazute la art. 65 alin. (2) lit. b) 

si e) sunt cuprinsi si reprezentanti ai elevilor si ai parintilor sau ai reprezentantilor legali, nominalizati de 

consiliul scolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti, acolo unde 

exista. 
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de invatamant si documentele elaborate de membrii comisiei sunt 

reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de 
invatamant.  

(3) Fiecare unitate de invatamant isi elaboreaza proceduri privind functionare comisiilor in functie de 

nevoile proprii. 

 

1. Comisia pentru curriculum  

Art. 76 (1) Comisia pentru curriculum este compusă din responsabilii tuturor ariilor curriculare directorii 

liceului, consilierul psihopedagogic şi consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare.  

              (2) Preşedintele comisiei este directorul   

Art. 77 Comisia pentru curriculum are următoarele atribuții:  

 Elaborează pachetele opţionale pentru CDŞ-uri. 

 Definitivează lista disciplinelor CDŞ pe clase şi opţiuni. 

 Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei educaționale a unităţii. 
 asigura aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor scolare, prin responsabilul comisiei  
 asigura calitatea procesului instructiv-educativ, prin responsabilul comisiei, prin asistente la ore si 

prin participari la diverse activitati educative extracurriculare si extrascolare; 
 

2. Comisia de evaluare și asigurarea calității (CEAC) 

Art. 78 CEAC funcţioneză în coformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii în educaţie, cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  

Art. 79 ARACIP împreună cu MEC adoptă standarde, standarde de referință, indicatori de performanță, 

precum și metodologia de asigurare a calității, iar CEAC funcţionează după strategia și propriul regulament 

de funcționare elaborate de Consiliul de administraţie.  

Art. 80 (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei 

operativă este asigurată de directorul liceului.  

       (2) Comisia este formată din : 

 Director – asigură conducerea operativă 

             Membri: 



 3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit 

responsabil comisie 

 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ 

 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

 1 reprezentant al Consiliului elevilor 

 1 reprezentant al Comunităţii locale 

      (3) Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calitatii nu pot îndeplini funcția de director sau 

director adjunct în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă.  

Art. 81 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarele atribuții:  

a) aplică procedurile și activitățile de evaluare și asigurare a calității, realizate la nivelul catedrelor şi 

aprobate de Consiliul de administraţie al unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de 

legislația în vigoare;  

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe 

baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea 

școlară. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la 

dispoziția evaluatorului extern;  

c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;  

        Componența cf. Anexei nr 4 

          3. Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta 

 

Art. 82 (1) Este constituit[ şi funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 privind normele generale de 

protecţie a muncii.  

(2) Comitetul de securitatea și sănătatea muncii are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce 

folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, administrator.  

(3) Componenţa comitetului se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte 

desemnat de director.  

(4) Comitetul de securitatea și sănătatea muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.  

Art. 83 Atribuţiile Comisiei de securitatea și sănătate în muncă și pentru situații de urgență constau 

în:  
a) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi 

accidentele ce pot interveni;  

b) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi;  

c) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii 

activităţilor);  

d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara 

şcolii;  

e) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia.  

f) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă;  

g) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce 

revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare;  

h) întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile 

necesare;  

i) difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele 

de comportare în caz de incendiu;  

j) elaborează materiale informative şi documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în 

activitatea de prevenire a incendiilor.  

 

 

4. Comisia pentru controlul managerial intern ( CCMI) 

 

Art. 84 (1) Comisia se constituie conform art. 65 din ROFUIP, respectând prevederile Ordinului nr. 

600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu 

modificările și completările ulterioare.  

(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru se stabilesc prin procedură specifică, anexă la prezentul 

regulament. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.  

Art. 85 Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:  

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



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

de coordonare;  

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

profesionale;  

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

publice;  

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

structurile unități de învățământ.  

 

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

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

 

Art. 86 (1) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței,a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității nivelul liceului are la bază Strategia cu privire la reducerea 

fenomenului de violență în unitățile de învățământ.  

(2) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar elaborează anual, Planul operațional 

al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar, care este adoptat şi aprobat în 

Consiliu de administraţie, după discutarea în consiliu profesoral.  

(3) Asigurarea unui mediu securizat în incinta liceului şi în zonele adiacente se realizează de către 

administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratul şcolar 

judeţean și liceu.  

Art. 87 Comisia are următoarele atribuţii:  
a) Aplică la nivelul liceului a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ;  

b) colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru 

a crește siguranța în unitatea de învățământ;  

c) elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din liceu; 

d) propune conducerii liceului măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației 

specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a 

personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente liceului.  

Art. 88 Condiţiile de acces în liceu sunt stabilite prin procedură specifică, pentru personalul liceului, elevi, 

părinţi şi vizitatori. Procedura este anexă la prezentul regulament.  

Art. 89 În conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare în anul școlar 2020-2021, Consiliile profesorale, cu 

acordul consiliului reprezentativ al părinților și cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru 

elevii unității de învățământ respective cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau 

altele asemenea. Semnul distinctiv al liceului este ECUSONUL cu sigla liceului inscripţionată, pe  baza 

căruia se face accesul elevilor în unitate 

 

 

COMISIILE CU CARACTER TEMPORAR 
 

1. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe liceu.  

Art. 90 Atribuţiile comisiei sunt următoarele:  

a) alcătuieşte orarul şcolii;  

b) alcătuieşte repartizarea pe săli a grupelor de limbi străine şi de discipline opţionale şi repartizarea orelor 

în laboratoare;  

c) modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., I.Ș.J. etc), numai 

cu aprobarea directorului, afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase prin 

diriginți.  

d) organizează serviciul pe liceu pentru cadrele didactice.  

e) Monitorizează zilnic efectuarea serviciului pe școală 

f) Planificarea se redactează în două exemplare, unul la comisie şi unul la secretariat. Comisia afişează 

planificarea profesorilor de serviciu pe liceu în cancelarie şi la avizierul de la intrarea în liceu. 

 

 

 



ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ  - LAPI 

Programul: 7,00 – 15,00 

 

(1). Sarcinile profesorului de serviciu: 

 Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform 

graficului stabilit la începutul anului, în funcţie de ziua în care este programat. 

 Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară între orele 7:00 şi 15:00;  

 Profesorul de serviciu răspunde, supraveghează şi controlează programul zilnic al liceului; 

  Profesorul de serviciu este responsabil de intrarea la timp la orele de curs a elevilor şi a profesorilor; în 

cazul în care constată lipsa unor clase sau a unor profesori, el are obligaţia de a anunţa directorul.  Orice 

nerespectare a programului zilnic este comunicată conducerii liceului;   

 Controlează respectarea regulamentelor şcolare, în special cu privire la distanțarea elevilor, purtarea 

măștii, circulatia elevilor conform circuitelor stabilite, ţinuta elevilor, fumatul, intrarea persoanelor străine. 

 În cazul unor evenimente deosebite care pun în pericol siguranţa elevilor şi a celorlalţi angajaţi, 

profesorul de serviciu are obligaţia să anunțe directorul/ să sune de urgenţă şi să anunţe aceste situaţii la 

serviciile abilitate în acest sens (poliţie, pompieri, salvare, etc.)  

 Ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi şi impune măsurile necesare, iar dacă este cazul 

informează conducerea liceului; 

 Profesorul de serviciu pe liceu are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru remedierea 

anumitor probleme ce apar în timpul serviciului; 

 Consemnează zilnic în caietul cu procese-verbale diverse evenimente şi propune unele măsuri ce se 

impun. Procesul-verbal se predă responsabilului cu serviciu pe școală. 

 La terminarea programului asigură securizarea cataloagelor (CEI DE LA ETAJUL I);  

 Asigură evacuarea elevilor în cazuri de urgenţă (cutremure,incendii etc.) împreună cu profesorii claselor 

şi personalul de serviciu.  

 Nerespectarea serviciului pe şcoală reprezintă abateri de la regulament, iar repetarea acestora se 

consideră acte de indisciplină şi se sancţionează conform normelor în vigoare; 

 

2. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

Art. 91 Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar are 

următoarele atribuţii:  

a) verifică lunar situaţia  absenţelor;  

b) elaborează instrumente de lucru pentru monitorizarea absenteismului 

c) centralizează lunar absențele și le raportează Consiliului Profesoral 

d) identifică elevii/clasele predispuse spre absenteism și le prezintă în CP 

e) propune măsuri de combatere a absenteismului 

f) întocmeşte și transmite raportul lunar solicitat de ISJ Cluj.  

 

3. Comisia pentru organizarea olimpiadelor, concursurilor școlare, examenelor 

 Art. 92 Comisia are următoarele atribuţii:  

a) Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, concursuri 

sesiuni de comunicări, examene  

b) Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare. 

c)  Organizează desfășurarea olimpiadelor școlare și a concursurilor 

 

 

4. Comisia pentru promovarea imaginii școlii 

 

Art. 93 Fiecare comisie va funcţiona pe baza ROFUIP, având o documentaţie ce va conţine: dosarul de 

procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind 

activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul 

comisiei. 

Art. 94 Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau 

nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la 

cunoștință. 

 

5. Comisia de gestionare SIIIR 



 

Art. 95 Comisia se constituie prin decizia directorului în baza hotărârii Consiliului de adiministraţie.  

Art. 96 Componenţa şi atribuţiile comisiei sunt stabilite prin procedură specifică, anexă la prezentul 

regulament. 

Art. 97  Directorul nominalizeaza responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ.  

Atribuţiile responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ sunt:  

a) să menţin permanent contactul cu I.Ș.J./CCD, informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în 

curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;  

b) să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;  

c) să informeze personalul didactic de modificările care apar, de oportunităţile de dezvoltare profesională 

existente;  

d) să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a 

examenelor de definitivat şi grade didactice;  

e) să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme;  

f) să păstreze evidenţa fişelor individuale de formare continuă ale personalului didactic, reactualizate anual;  

g) să elaboreze/completeze situaţii statistice, la nivelul unităţii sau solicitate de ISJ, CCD, legate de 

formarea continuă a personalului. 

 h) să participe în comisia de echivalare a CPT pentru colegii din unitate 

 

 COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 

 

1. Comisia pentru acordare a burselor, Bani de liceu, Euro 200, rechizite gratuite şi a altor ajutoare 

ocazionale 

Art. 98 Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme de 

sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare 

Art. 99 Efectuează selecția dosarelor și stabilește lista beneficiarilor. 

2. Comisia de inventariere 

 

Art. 100 Verifică și face inventarierea tuturor bunurilor conform legislației în vigoare. 

 

3. Comisia de recepţie bunuri 

 

Art. 101 Verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza documentelor 

primite de la furnizor 

Art. 102 Asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite şi a celor existente 

 

 

4. Comisia de cercetare disciplinară 

 

Art. 103 Cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului, întocmeşte raportul conform 

Statutului cadrului didactic şi al Codului muncii pe care îl prezintă în Consiliul Profesoral (pentru cadrele 

didactice şi didactice auxiliare), respectiv în Consiliul de Administraţie (pentru personalul nedidactic). 

Comisia se va constitui pe baza unei decizii dată de director în funcţie de persoana cercetată. 

 

 

 

 

 

Titlul VI  
Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si 

nedidactic 
 
Art. 104 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se 

află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama liceului, cf. ROFUIP, 

art. 35, după cum urmează:  

 Compartimentul secretariat;  

 Compartimentul financiar-contabil;  



 Compartimentul administrativ;  

 Compartimentul IT 

 Bibliotecă şcolară/CDI.  

 

Art. 105 Compartimentele liceului sunt subordonate directorului/ directorului adjunct şi funcţionează 

potrivit unui program de lucru aprobat de către director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.  

L-V   8,00-16,00  (Compartimentul secretariat);  

L-V   8,00-16,00   (Compartimentul financiar-contabil);  

 

L-V 7,30 - 15,30 (Compartimentul administrativ; Compartimentul IT, Bibliotecă şcolară/CDI, Tehnician, 

laborant) 
 

Art. 106 Atribuţiile fiecărui compartiment şi ale membrilor acestora sunt cele prevăzute în ROFUIP şi 

legislaţia specifică, la care se pot adăuga atribuţii stabilite de către directorului. Atribuţiile fiecărui membru 

al acestor compartimente sunt prevăzute în fişa postului.  

Art. 107 Fiecare dintre aceste compartimente se sprijină în derularea activităţilor pe proceduri şi 

regulamente specifice, anexe la prezentul regulament. 

 

Capitolul I  
Compartimentul secretariat 

 
Art. 108 (1) Compartimentul secretariat cuprinde, dupa caz, posturile de secretar-sef, secretar si 

informatician. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 
(3) Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii sau reprezentantii legali sau alte 

persoane interesate din afara unitatii, aprobat de director, in baza hotararii consiliului de administratie astfel 
L-V între orele 11-14.  

Art. 109 Compartimentul secretariat are urmatoarele atributii:  
a) transmiterea informatiilor la nivelul unitatii de invatamant;  
b) intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date;  
c) intocmirea si transmiterea situatiilor statistice si a celorlalte categorii de documente solicitate de catre 

autoritati, precum si a corespondentei unitatii;  
d) inscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, pastrarea, organizarea si actualizarea permanenta a 

evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea /elevilor, in baza hotararilor consiliului de 
administratie;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor nationale, ale 
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atributiilor prevazute de legislatia in vigoare sau 
de fisa postului;  

f) completarea, verificarea, pastrarea in conditii de securitate si arhivarea documentelor referitoare la 
situatia scolara a elevilor si a statelor de functii; 

 g) procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii si a documentelor scolare, in 
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor 
de evidenta scolara in invatamantul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii; 

h) selectia, evidenta si depunerea documentelor la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de 
pastrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de pastrare“, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si 
cercetarii;  

i) pastrarea si aplicarea stampilei unitatii pe documentele avizate si semnate de persoanele competente, 

in situatia existentei deciziei directorului in acest sens; 
j) intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor, potrivit legislatiei in 

vigoare sau fisei postului;  
k) intocmirea statelor de personal; 
l) intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de invatamant;  
m) calcularea drepturilor salariale sau de alta natura in colaborare cu serviciul contabilitate;  
n) gestionarea corespondentei unitatii de invatamant; 
o) intocmirea si actualizarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului, in 

conformitate cu legislatia in vigoare;  
p) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, contractele 

colective de munca aplicabile, regulamentul de organizare si functionare al unitatii, regulamentul intern, 
hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.  



Art. 110 (1) Secretarul-sef/Secretarul unitatii de invatamant pune la dispozitia personalului condicile de 

prezenta, fiind responsabil cu siguranta acestora. 
(2) Secretarul-sef/Secretarul raspunde de securitatea cataloagelor si verifica, la sfarsitul orelor de curs, 

impreuna cu profesorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor, incheind un proces-verbal in acest sens.  
(3) In perioada cursurilor, cataloagele se pastreaza in cancelarie, intr-un fiset securizat, iar in perioada 

vacantelor scolare, la secretariat, in aceleasi conditii de siguranta.  
(4) In situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, si 

de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de invatamant, cu acordul 

prealabil al personalului solicitat. Persoana delegată este  laboranta liceului. 

(5) Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a oricaror acte 

de studii sau documente scolare de obtinerea de beneficii materiale. 

Pentru actele de studii neridicate în termen de 1 an de la finalizarea liceului/ transfer, 

duplicat act de studiu, foi matricole,  adeverinţe de studii, adeverinţe de absolvire a studiilor,  

adeverinţe cu salariile şi sporurile netrecute în carnetul de muncă pentru care se impune căutarea în 

arhivă, se plăteşte o taxă stabilită prin hotărâre a Consiliului de Administraţie a liceului. 

Taxa  se va achita la contabilitate în ziua ridicării documentului solicitat. Eliberarea actelor 

de studii, foilor matricole şi a adeverinţelor se face în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii 

şi numai cu dovada achitării taxei (chitanţa de la contabilitate).   
 
 
 
 

Capitolul II  
Serviciul financiar 

 
Sectiunea 1  

Organizare si responsabilitati 

 

Art. 111 (1) Serviciul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul unitatii de invatamant in 

care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, evidenta contabila, intocmirea si transmiterea 

situatiilor financiare, precum si orice alte activitati cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor, 

prevazute de legislatia in vigoare, de contractele colective de munca aplicabile, de regulamentul de 

organizare si functionare al unitatii si de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, dupa caz, administratorul financiar, precum si ceilalti angajati 

asimilati functiei prevazute de legislatia in vigoare, denumit generic „contabil“.  
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unitatii de invatamant.  
Art. 112 Serviciul financiar are urmatoarele atributii:  
a) desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant;  
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de invatamant, in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie;  
c) intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform legislatiei in vigoare si 

contractelor colective de munca aplicabile;  
d) informarea periodica a consiliului de administratie cu privire la executia bugetara; 
e) organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor; 
f) consemnarea in documente justificative a oricarei operatiuni care afecteaza patrimoniul unitatii de 

invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a documentelor;  
g) intocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciul secretariat;  
h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si 

ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar; 
i) intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar; 
j) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de stat, bugetul 

asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti; 
k) implementarea procedurilor de contabilitate; 
l) avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului de administratie, 

prin care se angajeaza fondurile unitatii;  
m) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim special;  
n) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legale in materie;  
o) orice alte atributii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile consiliului de 

administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa. 
 



Sectiunea a 2-a  
Management financiar 

 
 

Art. 113 (1) Intreaga activitate financiara a unitatilor de invatamant se organizeaza si se desfasoara cu 

respectarea legislatiei in vigoare.  
(2) Activitatea financiara a unitatii de invatamant se desfasoara pe baza bugetului propriu.  
(3) Raspunde de organizarea activitatii financiare si de incadrarea in bugetul aprobat. 

 
Art. 114 Pe baza bugetului aprobat, directorul si consiliul de administratie actualizeaza programul anual 

de achizitii publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun pentru asigurarea incadrarii tuturor 
categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.  

Art. 115 (1) Este interzisa angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurata sursa de finantare.  
(2) Resursele extrabugetare ale unitatii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotararii consiliului 

de administratie. 

 

Capitolul III  
Compartimentul administrativ 

 
Sectiunea 1  

Organizare si responsabilitati 
 
 

Art. 116 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu si cuprinde 

personalul nedidactic al unitatii de invatamant. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitatii de invatamant. 
Art. 117 Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii:  
a) gestionarea bazei materiale;  
b) realizarea reparatiilor, care sunt in sarcina unitatii, si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si 

gospodarire a unitatii de invatamant;  
c) intretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de invatamant;  
e) receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul compartimentului;  
f) inregistrarea modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune 

si prezentarea actelor corespunzatoare serviciului financiar; 
g) evidenta consumului de materiale; 
h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant privind sanatatea 

si securitatea in munca, situatiile de urgenta si P.S.I.; 

i) intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, hotararile consiliului 

de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa. 

 

 
 

Sectiunea a 2-a  
Management administrativ 

 
Art. 118 Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare 

referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unitatilor de invatamant se realizeaza 
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.  

Art. 119 (1) Inventarierea bunurilor unitatii de invatamant se realizeaza de catre comisia de 
inventariere, numita prin decizia directorului.  

(2) Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de 
invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director, la propunerea 
administratorului de patrimoniu, in baza solicitarii compartimentelor functionale.  

Art. 120 (1) Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant de stat sunt administrate de catre 
consiliul de administratie.  

(2) Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant particular sunt supuse regimului juridic al 
proprietatii private.  



Art. 121 Bunurile, care sunt temporar disponibile si care sunt in proprietatea sau administrarea unitatii 

de invatamant, pot fi inchiriate in baza hotararii consiliului de administratie. 
 
 

Capitolul IV  
Biblioteca scolara sau centrul de documentare si informare 

 
 

Art. 122 (1) In Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian functioneaza biblioteca scolara si  centrul de 

documentare si informare( CDI)  
(2) Acestea se organizeaza si functioneaza in baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educatiei si 
cercetarii.  

(3) Centrele de documentare si informare se pot infiinta si pot functiona in orice unitate de invatamant 
din invatamantul de stat, particular si confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza 
criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea consiliului de administratie al 
unitatii de invatamant cu avizul inspectoratului scolar.  

(4) Intr-un centru de documentare si informare pot activa, in conditiile legii, atat profesorul 
documentarist, cat si bibliotecarul scolar.  

(5) In situatii exceptionale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi si alte atributii din 
partea conducerii unitatii de invatamant.  

(6) In unitatile de invatamant se asigura accesul gratuit al elevilor si al personalului la Biblioteca 

Scolara Virtuala si la Platforma scolara de e-learning. 

(7) Platforma scolara de e-learning este utilizata de catre unitatea de invatamant, pentru a 

acorda asistenta elevilor in timpul sau in afara programului scolar, in perioada in care sunt 

suspendate cursurile scolare, precum si elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive 

medicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Titlul VII  
Elevii 

 
Capitolul I  

Dobandirea si exercitarea calitatii de elev 

 

Art. 123 Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii ( beneficiari primari ai educatiei) 

Art. 124 (1) Dobandirea calitatii de beneficiar primar al educatiei se face prin inscrierea intr-o unitate de 

invatamant. 

(2) înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a 

prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a solicitării 

scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Art. 125  Inscrierea in clasa a IX-a din invatamantul liceal sau din invatamantul profesional, respectiv 

in anul I din invatamantul postliceal, inclusiv invatamantul profesional si tehnic dual, se face in 

conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

Art. 126 Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de 

admitere în clasa respectivă  aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

Art. 127 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 

existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 
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Art. 128 (1) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care 
consemneaza, in mod obligatoriu, fiecare absenta. 
(2) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. 

(3) In cazul elevilor minori, parintii sau reprezentantii legali au obligatia de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absentele copilului său. 

(4) Actele medicale pe baza carora se face motivarea absentelor sunt, dupa caz: adeverinta eliberata de 

medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicala eliberat(a) de unitatea sanitara in care elevul a fost 

internat. Actele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului scolar sau a medicului de familie care are in 

evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor. 

(5) In limita a 20 de ore de curs pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

parintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al 

clasei, avizate in prealabil de motivare de catre directorul unitatii de invatamant. 

(6) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor se prezinta in termen de 7 zile de la reluarea 

activitatii elevului si sunt pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. 
(7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (6) atrage declararea absentelor ca nemotivate.  
(8) In cazul elevilor reprezentanti, absentele se motiveaza pe baza actelor justificative, conform 
prevederilor statutului elevului.\ 
Art. 129 (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor 

sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul 

unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la 

competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele 

şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, 

naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 
Art.130 În organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice pentru învăţarea prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului 
Elevii au următoarele responsabilităţi:  
a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii  deînvăţământ, 

conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii  diriginţi 

 b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în 

vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului;  

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se 

asigure un climat propice mediului de învăţare;  

d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind 

protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi 

ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;  

f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în 

caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor 

justificate;  

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs. 
Art. 131 Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 

precum si a responsabilităților Art.112 din ROF se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. 

a—f din acelaşi statut. 

 
Capitolul II 

Activitatea educativă extraşcolară 

 
Art. 132  Activitatea educativa extrascolara din unitatile de invatamant este conceputa ca mediu de 

dezvoltare personala, ca modalitate de formare si intarire a culturii organizationale a unitatii de invatamant 
si ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, frecventei si performantei scolare, precum si de remediere a unor 
probleme comportamentale ale elevilor.  

Art. 133 (1) Activitatea educativa extrascolara din unitatile de invatamant se desfasoara in afara orelor 
de curs.  



(2) Activitatea educativa extrascolara din unitatile de invatamant se poate desfasura fie in incinta unitatii 
de invatamant, fie in afara acesteia, in palate si cluburi ale copiilor, in cluburi sportive scolare, in baze 
sportive si de agrement, in spatii educationale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.  

Art. 134 (1) Activitatile educative extrascolare desfasurate in unitatile de invatamant pot fi: culturale, 
civice, artistice, tehnice, aplicative, stiintifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, antreprenoriale, 
pentru protectie civila, de educatie pentru sanatate si de voluntariat.  

(2) Activitatile educative extrascolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, 
festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii, scoli, tabere si caravane 
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.  

(3) Activitatea educativa poate fi proiectata atat la nivelul fiecarei grupe/clase de elevi, de catre profesor 

diriginte, cat si la nivelul unitatii de invatamant, de catre coordonatorul pentru proiecte si programe 

educative scolare si extrascolare. 
(4) Activitatile educative extrascolare sunt stabilite in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, 

impreuna cu consiliul elevilor, in conformitate cu optiunile elevilor si ale consiliului reprezentativ al 
parintilor si ale asociatiilor parintilor, acolo unde acestea exista, ale reprezentantilor legali, precum si cu 
resursele de care dispune unitatea de invatamant.  

(5) Organizarea activitatilor extrascolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor si a altor activitati 
de timp liber care necesita deplasarea din localitatea de domiciliu se face in conformitate cu regulamentul 
aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.  

(6) Activitatile extrascolare de timp liber care nu necesita deplasarea din localitate, precum si activitatile 
extracurriculare si extrascolare organizate in incinta unitatii de invatamant se deruleaza conform 
prevederilor prezentului regulament si, dupa caz, cu acordul de principiu al parintelui sau reprezentantului 
legal al copilului/elevului, exprimat la inceputul anului scolar.  

(7) Calendarul activitatilor educative extrascolare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de 
invatamant.  

Art. 135 Evaluarea activitatii educative extrascolare derulate la nivelul unitatii de invatamant este parte a 

evaluarii institutionale a respectivei unitati de invatamant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III 

 

Evaluarea  elevilor 

SECȚIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor îmvățării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 136 Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se afla la un anumit moment invatarea, 

orientarea si optimizarea acesteia.  
Art. 137 (1) Conform legii, evaluarile in sistemul de invatamant preuniversitar se realizeaza la nivel de 

disciplina, domeniu de studiu sau modul de pregatire. 
(2) In sistemul de invatamant preuniversitar evaluarea se centreaza pe competente, ofera feedback real 

elevilor, parintilor si cadrelor didactice si sta la baza planurilor individuale de invatare.  
(3) Rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de 

coercitie, acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale.  
Art. 138 (1) Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizeaza permanent, pe parcursul anului scolar.  
Art. 139 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educatiei si de specificul fiecarei discipline. Acestea sunt:  
a) evaluari orale; 
b) teste, lucrari scrise; 
c) experimente si activitati practice;  
d) referate;  
e) proiecte; 
f) probe practice; 
g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum si aprobate de director sau elaborate de 

catre Ministerul Educatiei si Cercetarii/inspectoratele scolare. 



(2) In invatamantul secundar elevii vor avea la fiecare disciplina, cu exceptia celor preponderent practice, 
cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru.  

Art. 140 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip si lucrarile semestriale scrise (teze) se 
elaboreaza pe baza cerintelor didactico-metodologice stabilite de programele scolare, parte a curriculumului 
national.  

Art. 141 (1 ) Rezultatele evaluarii se exprima cu note de la 1 la 10 in invatamant secundar. 
(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza in catalog, cu cerneala albastra, sub forma: „Nota/data“,   
(3) Pentru frauda constatata la evaluarile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unitatii de invatamant, conform prezentului regulament, se 

acorda nota 1. 
Art. 142 (1) Notele acordate se comunica in mod obligatoriu elevilor si se trec in catalog si in carnetul de 

elev de catre cadrul didactic care le acorda.   
(2) Numarul de note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota 

de la lucrarea scrisa semestriala (teza), trebuie sa fie cel putin egal cu numarul saptamanal de ore de 
curs prevazut in planul de invatamant. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care 
numarul minim de note este de doua.  

(3) Elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cu cel putin un o nota in plus fata de numarul de note 

prevazut la alin. (2), ultima nota fiind acordat/a, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului. 
(4) Disciplinele la care se sustin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele pentru desfasurare 

a acestora se stabilesc de catre directia de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii.  
(5) Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata acestui 

scop si se trec in catalog. Lucrarile scrise semestriale (tezele) se pastreaza in unitatea de invatamant pana la 

sfarsitul anului scolar. 
Art. 143 (1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa 

incheie situatia scolara a elevilor.  
(2) La sfarsitul fiecarui semestru diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, 

prin care sunt evaluate frecventa si comportamentul elevului, respectarea de catre acesta a reglementarilor 

adoptate de unitatea de invatamant. 
(3) La sfarsitul fiecarui semestru profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii 

asupra situatiei scolare a fiecarui elev.  
Art. 144 (1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala este calculata din numarul de note prevazut 

de prezentul regulament.  
(2) La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se 

obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de 

sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului. 
(3) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise in catalog, cu exceptia notei de 

la lucrarea scrisa semestriala (teza), medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire.  
(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se 

calculeaza astfel: „media semestriala = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezinta media la evaluarea periodica, iar 
„T“ reprezinta nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (teza). Nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai 

apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.  
(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, 

calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, 

la disciplina educatie fizica si sport, media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine media 

anuala. 
(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) si mediile semestriale si anuale se consemneaza in catalog 

cu cerneala rosie.  
(7) In cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma 

de instruire. Media unui modul se calculeaza din notele obtinute pe parcursul desfasurarii modulului, 
conform prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termina pe parcursul anului se 
face in momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionata de sfarsitul semestrului. Aceasta este considerata 
si media anuala a modulului.  

(8) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la 
toate disciplinele si de la purtare.   

Art. 145 In invatamantul secundar inferior si secundar superior, mediile semestriale si anuale pe 
disciplina se consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se 
consemneaza in catalog de profesorii diriginti ai claselor.  

Art. 146 (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. 

Acestor elevi nu li se acorda note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in 

care sunt scutiti medical. 



(2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in catalog, la rubrica 
respectiva, „scutit medical in semestrul“ sau „scutit medical in anul scolar“, specificand totodata 
documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la dosarul 
personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de 

educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele la aceste 

ore se consemneaza in catalog.  
(4) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul 

didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea in vedere recomandarile medicale, de exemplu: 

arbitraj, cronometrare, masurare, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. 
 

Art. 147 Scolarizarea elevilor sportivi nominalizati de federatiile nationale sportive pentru centrele 

nationale olimpice/de excelenta se realizeaza in unitati de invatamant situate in apropierea acestor structuri 

sportive si respecta dinamica selectiei loturilor. Situatia scolara, inregistrata in perioadele in care elevii se 

pregatesc in aceste centre, se transmite unitatilor de invatamant de care acestia apartin. In cazul in care 

scolarizarea se realizeaza in unitati de invatamant care nu pot asigura pregatirea elevilor la unele discipline 

de invatamant, situatia scolara a acestor elevi se poate incheia, la disciplinele respective, la unitatile de 

invatamant de care elevii apartin, dupa intoarcerea acestora, conform prezentului regulament. 
 

Art. 148 Participarea la ora de religie se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  
Art. 149 Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu 

cel putin media anuala 5,00 iar la purtare, media anuala 6,00. 
  

Art. 150 (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv trebuie sa aiba media de cel putin 6 la 

disciplina principala de specialitate, pentru aceste profiluri/specializari. 

(2) Elevii care nu indeplinesc conditiile de la alin. (1) sunt obligati sa se transfere, pentru anul scolar 

urmator, la alte profiluri/specializari, cu respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor de organizare si 

functionare a unitatilor in cauza. 
 

Art. 151 Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara 
la una sau la mai multe discipline de studiu/module din urmatoarele motive:  

a) au absentat, motivat si nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-un semestru 
la disciplinele/modulele respective;  

b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de invatamant in urma unor solicitari oficiale, 
pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, interne si 
internationale, cantonamente si pregatire specializata;  

c) au beneficiat de bursa de studiu in strainatate, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;  
d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, in alte tari; 

e) nu au un numar suficient de note, necesar pentru incheierea mediei/mediilor, sau nu au mediile 

semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate in catalog de catre cadrul didactic, din alte 

motive decat cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 
 

Art. 152 (1) Elevii declarati amanati pe semestrul I isi incheie situatia scolara in primele patru 
saptamani de la revenirea la scoala.  

(2) Incheierea situatiei scolare a elevilor prevazuti la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate in 

rubrica semestrului I, datate la momentul evaluarii. 
(3) Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al II-lea, a celor declarati amanati pe 

semestrul I care nu si-au incheiat situatia scolara conform prevederilor alin. (1) si (2) sau a celor amanati 

anual se face inaintea sesiunii de corigente, intr-o perioada stabilita de consiliul de administratie. 

Elevii amanati care nu promoveaza la una sau doua discipline de studiu in sesiunea de examene de incheiere 

a situatiei scolare a elevilor amanati se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente.  
 

Art. 153  Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de 

studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare la cel mult 

doua discipline de studiu. 
 

Art. 154  Sunt declarati repetenti: 
a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de invatamant care se 

finalizeaza la sfarsitul anului scolar;  
b) elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6,00;  
c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigență;  
d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina;  



e) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele scolare 

„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant sau in alta 

unitate de invatamant“, respectiv 

„fara drept de inscriere in nicio unitate de invatamant pentru o perioada de trei ani“. 
 

Art. 155 (1) Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, la 

aceeasi unitate de invatamant, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut de lege, sau 

se pot transfera la o alta unitate de invatamant. 
(2) Pentru elevii din invatamantul secundar superior declarati repetenti la sfarsitul primului an de studii, 

reinscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobata.  
(3) In ciclul superior al liceului elevii se pot afla in situatia de repetentie de cel mult doua ori. Anul de 

studiu se poate repeta o singura data.  
(4) Continuarea studiilor de catre elevii din ciclul superior al liceului care repeta a doua oara un an 

scolar sau care se afla in stare de repetentie pentru a treia oara se poate realiza in invatamantul cu frecventa 

redusa. 

Art. 156 (1) Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de 

invatamant au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se aproba de catre director, in cazuri justificate, o 

singura data pe an scolar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor examenului de corigenta. 
(3) Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de 

data inceperii cursurilor noului an scolar.  
(4) Comisia de reexaminare se numeste prin decizie a directorului si este formata din alte cadre didactice 

decat cele care au facut examinarea anterioara. 

Art. 157 (1) Pentru elevii declarati corigenti sau amanati anual, examinarea se face din toata materia 

studiata in anul scolar, conform programei scolare. 
(2) Pentru elevii amanati pentru un semestru, examinarea in vederea incheierii situatiei se face numai din 

materia acelui semestru.  
(3) Pentru elevii care sustin examene de diferenta, examinarea se face din toata materia studiata in anul 

scolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, in functie de situatie.  
(4) Disciplinele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute in trunchiul comun si in 

curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii profesionale a clasei la care se face transferul si 

care nu au fost studiate de candidat. Se sustine examen separat pentru fiecare clasa/an de studiu. Notele 

obtinute la examenele de diferenta din curriculumul diferentiat se consemneaza in registrul matricol, 

fara a fi luate in calcul pentru media anuala a elevului pentru fiecare an de studiu incheiat. 
 

(5) In situatia transferarii elevului dupa semestrul I, secretarul scolii inscrie in catalogul clasei la care se 

transfera candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiaza la 
specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obtinute la examenele de diferente sustinute la 

disciplinele prevazute in trunchiul comun si in curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii 

profesionale a clasei la care se transfera si care nu au fost studiate de candidat anterior transferului 
reprezinta mediile pe semestrul I la disciplinele respective..  

(6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii.  
(7) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. In 

situatia transferului elevului la inceputul semestrului al II-lea sau in cursul acestuia, mediile 

semestriale obtinute la disciplinele optionale ale clasei la sfarsitul semestrului al II-lea devin medii 

anuale pentru disciplina respectiva. 

(8) In situatia mentionata la alin. (7), in foaia matricola vor fi trecute atat disciplinele optionale pe 

care le-a parcurs elevul la unitatea de invatamant de la care se transfera, la care are situatia scolara 

incheiata pe primul semestru, cat si cele ale clasei din unitatea de invatamant la care se transfera. In 

acest caz, media semestriala la fiecare din aceste discipline optionale devine medie anuala. 

In cazul transferului elevilor corigenti la cel mult doua discipline, cu schimbarea 

profilului/specializarii/calificarii profesionale, si care nu vor mai studia la unitatea de invatamant primitoare 

disciplinele, se vor sustine doar examenele de diferenta. Prevederea se aplica si in cazul elevilor declarati 

amanati. 
 

Art. 158 (1) Obligatia de a frecventa cursurile la forma cu frecventa inceteaza la varsta de 18 ani. 
Persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu mai mult 
de trei ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, si la forma de invatamant cu frecventa, cursuri 
serale sau la forma cu frecventa redusa.  



(2) Persoanele care au depasit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrise si care nu 

au absolvit invatamantul primar pana la varsta de 14 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult 

de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrise si care nu au finalizat invatamantul secundar inferior pot 

continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul „A doua sansa“, conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
 

Art. 159 (1) Elevii care, indiferent de cetatenie sau statut, au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant 

din alta tara sau la organizatii furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei 

activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din alte tari pot dobandi calitatea de elev in Romania 

numai dupa recunoasterea sau echivalarea de catre inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucuresti, respectiv de catre minister a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, dupa 

sustinerea examenelor de diferenta stabilite in cadrul procedurii de echivalare. 
 

(2) Elevii mentionati la alin. (1) vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul in care parintii sau reprezentantii legali ai acestora solicita scolarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind 

evaluarile si frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoasterii si a 

echivalarii studiilor parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene de diferenta. 
 

(4) Indiferent de cetatenie sau statut, alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient 

se face, prin decizie, de catre directorul unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de 

administratie luate in baza analizarii raportului intocmit de o comisie formata din cadre didactice 

care 

predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul unitatii de invatamant, 

din care fac parte si directorul/directorul adjunct si un psiholog/consilier scolar.  
(5) Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionata la alin. (4) vor tine cont de varsta si nivelul 

dezvoltarii psihocomportamentale a elevului, de recomandarea parintilor, de nivelul obtinut in urma unei 

evaluari orale sumare, de perspectivele de evolutie scolara. 
 

(6) In cazul in care parintii sau reprezentantii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 
nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la clasa pentru care opteaza parintii, pe 
raspunderea acestora asumata prin semnatura.  

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii sau reprezentantii legali ai elevului la unitatea de 

invatamant la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de invatamant transmite dosarul catre 

inspectoratul scolar, in termen de cel mult 5 zile de la inscrierea elevului ca audient. Dosarul este 

transmis, in maximum 5 zile de la inregistrare, de catre inspectoratul scolar catre compartimentul de 

specialitate din minister, numai in cazul echivalarii claselor a XI-a si a XII-a, pentru recunoasterea si 

echivalarea celorlalte clase aplicandu-se normele legale in vigoare. Ministerul Educatiei si Cercetarii emite 

documentul de echivalare in termen de 30 de zile de la primirea dosarului. 

(8) In cazul in care parintii sau reprezentantii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la 

inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau 

in clasa stabilita de comisia prevazuta la alin. (4). 

  

(9) In termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor scolare 

judetene, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, respectiv al ministerului privind recunoasterea si 

echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu 

toate mentiunile cu privire la activitatea desfasurata - note, absente etc. 

(10) In situatia in care studiile facute in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care 

organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din 

alte tari nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial de catre inspectoratele scolare judetene, 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, respectiv de catre minister, iar intre ultima clasa echivalata 

si clasa in care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, in 

termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii 

neechivalati sau care nu au fost parcursi ori promovati. 

(11) In contextul prevazut la alin. (10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare formata din 

cadre didactice si cel putin un inspector scolar/profesor metodist, care evalueaza elevul, in termen de cel 

mult 20 de zile, pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de 

invatamant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Dupa promovarea 

tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa urmatoare ultimei clase promovate fie prin recunoastere si 



echivalare, fie prin promovarea examenelor prevazute la alin. (10). Modul de desfasurare si rezultatele 

evaluarii vor fi trecute intr-un proces-verbal care se pastreaza in unitatea de invatamant in care elevul 

urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se aplica si in cazul persoanelor, indiferent de 

cetatenie sau statut, care solicita continuarea studiilor si inscrierea in sistemul romanesc, fara a prezenta 

documente care sa ateste studiile efectuate in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care 

organizeaza si 

desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din alte tari, care nu 

sunt inscrise in Registrul special al Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul 
Preuniversitar.  

(12) Elevul este examinat in vederea completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline din 

fiecare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu 

promoveaza examenele prevazute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, 

dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta la cel mult doua 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii. Daca 

parintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicita reexaminarea in termen de 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor primei examinari, se aproba reexaminarea. In cazul in care nu promoveaza nici in urma 

reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara pentru care a promovat examenele la toate 

disciplinele. 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea si participarea la cursul de initiere in 

limba romana se fac conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

Pentru persoanele care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie internationala, inscrierea in 

invatamantul romanesc, la oricare din formele de invatamant, se poate face, in cazul elevilor majori, la 

solicitarea acestora sau, in cazul elevilor minori, la solicitarea parintilor sau reprezentantilor legali. 

Inscrierea in invatamantul preuniversitar se poate face, in conditiile participarii la cursul de initiere in limba 

romana si, dupa caz, fie dupa primirea avizului privind recunoasterea si echivalarea studiilor de catre 

institutiile abilitate, fie dupa parcurgerea procedurilor prevazute la alin. (10)-(12). Persoanele care solicita 

sau beneficiaza de o forma de protectie internationala pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv in 

cadrul programului „A doua sansa“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si 

cercetarii, simultan cu participarea la cursul de initiere in limba romana. 
(14) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul la 

invatamantul obligatoriu din Romania.  
(15) Elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invatamantul romanesc li se aplica prevederile 

elaborate de minister privind scolarizarea elevilor straini in invatamantul preuniversitar din Romania.  
(16) Prin exceptie de la prevederile alin (1)-(12), in temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

Romaniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptata la Luxemburg la 21 iunie 

1994, elevilor romani inscrisi in sistemul scolilor europene, reintegrati in sistemul educational national, li 

se recunosc si li se echivaleaza in procedura simplificata, pe baza cererii avizate de catre Ministerul 

Educatiei si Cercetarii, prin directia cu atributii in domeniul scolilor europene, notele/calificativele 

obtinute, cu incadrarea in clasa corespunzatoare, 
 

Art. 160 (1) Elevilor dintr-o unitate de invatamant de stat, particular sau confesional din Romania, care 

urmeaza sa continue studiile in alte tari pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in 

unitatea de invatamant de unde pleaca, la solicitarea scrisa a parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal. 

(2) In cazul in care o persoana, indiferent de cetatenie sau statut, solicita inscrierea in sistemul de 

invatamant romanesc dupa inceperea cursurilor noului an scolar, se aplica procedura referitoare la 

recunoastere si echivalare si, dupa caz, cea prevazuta la articolele precedente, daca nu i se poate echivala 

anul scolar parcurs in strainatate. 

Art. 161 (1) Consiliile profesorale din unitatile de invatamant de stat, particular sau confesional 
valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, in sedinta de incheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 

secretarul consiliului consemneaza in procesul- verbal numarul elevilor promovati, numarul si 

numele elevilor corigenti, repetenti, amanati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la 

purtare mai mici de 7,00. 

Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati sau repetenti se comunica in scris parintilor sau 

reprezentantilor legali sau, dupa caz, elevilor majori de catre profesorul diriginte, in cel mult 10 zile 

de la incheierea cursurilor fiecarui semestru/an scolar. 
 

(2) Pentru elevii amanati sau corigenti, profesorul diriginte comunica in scris parintilor, tutorelui 
sau reprezentantului legal programul de desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de 
incheiere a situatiei scolare.  
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(3) Nu pot fi facute publice, fara acordul parintelui/reprezentantului legal sau al elevului/absolventului 
major, documentele elevului, cu exceptia situatiei prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

   SECȚIUNEA a 2-a 

 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

 

Art. 162 (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene; 
d) examinari/testari organizate in vederea inscrierii elevilor in clasa a V-a. 
 

(2) Organizarea, în Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, a examenelor de admitere în învăţământul 

liceal , precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin 

al ministrului educaţiei şi cercetării. 

 

(3) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele 

situaţii: 

a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în 

clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite; 

b) pentru unităţile de învăţământ cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice; 

c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective.  
(4) Elevii care, anterior inscrierii in clasa a V-a, la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi de 

circulatie internationala au sustinut examene de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie 

internationala si au obtinut o diploma nivel A1 sau nivel superior sunt admisi fara a mai sustine proba de 

verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva, numai daca numarul total al elevilor care opteaza 

pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat pentru clasele cu predare in 

regim intensiv a unei limbi de circulatie internationala. In cazul in care numarul total al elevilor care opteaza 

pentru clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulatie internationala este mai mare decat 

numarul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toti elevii sustin examenul pentru evaluarea nivelului de 

cunostinte al limbii respective. 

(5) In situatii exceptionale, in care se inregistreaza intarzieri in eliberarea, de catre institutia/organizatia 

care administreaza examenul respectiv, a diplomei mentionate la alin. (7), parintele/reprezentantul legal al 

candidatului poate depune o adeverinta care sa ateste promovarea examenului, eliberata de respectiva 

institutie/organizatie. 
 

Art. 163  Desfasurarea examenelor de diferenta are loc, de regula, in perioada vacantelor scolare.  
Art. 164 La examenele de diferenta pentru elevii care solicita transferul de la o unitate de invatamant la 

alta nu se acorda reexaminare.  
Art. 165 (1) Pentru desfasurarea examenelor exista trei tipuri de probe: scrise, orale si practice, dupa 

caz. La toate examenele se sustin, de regula, doua din cele trei probe - proba scrisa si proba orala.  
(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorita profilului sau/si specializarii/calificarii profesionale, 

este necesara si proba practica, modalitatile de sustinere a acesteia, precum si cea de-a doua proba de 

examen sunt stabilite de directorul unitatii de invatamant impreuna cu membrii comisiei pentru curriculum. 
(3) Proba practica se sustine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activitati.  
(4) Directorul unitatii de invatamant stabileste, prin decizie, in baza hotararii consiliului de administratie, 

componenta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Comisia de corigente are in componenta un 

presedinte si cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplina. Comisia este 

responsabila de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeasi specialitate sau, dupa 

caz, specialitati inrudite/din aceeasi arie curriculara. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina de invatamant in timpul anului scolar. In mod exceptional, in situatia in care intre elev si 
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profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, in comisia de examen este numit un alt 

cadru didactic de aceeasi specialitate sau, dupa caz, de specialitati inrudite din aceeasi arie curriculara. 

Art. 166 (1) Proba scrisa a examenelor are o durata de 90 de minute pentru invatamantul secundar, din 

momentul primirii subiectelor de catre elev. Proba scrisa 

contine doua variante de subiecte, dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.  
(2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de 

examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decat numarul elevilor care sustin 

examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet contine doua subiecte. Elevul poate schimba biletul de 

examen cel mult o data. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. 

Notele de la probele orale sau practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi si fractionare. Media 

aritmetica a notelor acordate la cele doua sau trei probe, rotunjita la nota intreaga cea mai apropiata, 

reprezinta nota finala la examenul de corigenta, fractiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se in favoarea 

elevului. 

(4) Media obtinuta de elev la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu doua zecimale, 

fara rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Intre notele finale acordate de cei doi 

examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face presedintele 

comisiei de examen. 

(5) La clasele la care evaluarea cunostintelor se face prin calificative se procedeaza astfel: dupa 

corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral, fiecare examinator acorda calificativul sau; 

calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei doi 

examinatori. 
Art. 167 (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen daca obtine cel putin media 

5,00.  
(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplina la care sustin examenul de 

corigenta, cel putin calificativul media 5,00. 
(3) Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati 

pentru un an si la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata timp de un an scolar 
constituie media anuala a disciplinei respective si intra in calculul mediei generale anuale.  

(4) La examenul de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pe semestrul al II-lea sau la 
examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obtinuta 
constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.  

Art. 168 (1) Elevii corigenti sau amanati care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data 

ulterioara, stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai tarziu de inceperea cursurilor noului an scolar. 
 

(2) In situatii exceptionale, respectiv internari in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, 
inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa inceperea cursurilor noului an scolar.  

Art. 169 (1) Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scolare, la examenele pentru elevii 

amanati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza in catalogul de 

examen de catre cadrele didactice examinatoare si se trec in catalogul clasei de catre secretarul-

sef/secretarul unitatii de invatamant, in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai 

tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 150 alin. (2), 

cand rezultatele se consemneaza in catalogul clasei in termen de 5 zile de la afisare. 

(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferenta se consemneaza in catalogul de examen de 

catre cadrele didactice examinatoare, iar in registrul matricol si in catalogul clasei de catre secretarul-

sef/secretarul unitatii de invatamant. 
(3) In catalogul de examen se consemneaza calificativele/notele acordate la fiecare proba, nota finala 

acordata de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la 
examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de catre examinatori si de catre 
presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului.  

(4) Presedintele comisiei de examen preda secretarului unitatii de 
invatamant toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrarile scrise si 

insemnarile elevilor la proba orala/practica. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea 

examenelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute 

la art. 150 alin. (2). 
(5) Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza in arhiva 

unitatii de invatamant timp de un an.  



(6) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de incheiere a situatiei pentru elevii amanati, 
precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza, la loc vizibil, a doua zi dupa incheierea sesiunii de 
examen si se consemneaza in procesul-verbal al primei sedinte a consiliului profesoral.  

Art. 170  Dupa terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situatiei de corigenta sau de 

reexaminare, profesorul diriginte consemneaza in catalog situatia scolara a elevilor care au 

participat la aceste examene. 

 

 

Capitolul IV 

Transferul elevilor 

 

Art. 171 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională 

la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

Art. 172 Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ de la care se transferă. 

Art. 173 (1) In invatamantul gimnazial și liceal, elevii se pot transfera de la o grupa/formatiune de 

studiu la alta, in aceeasi unitate de invatamant, sau de la o unitate de invatamant la alta, in limita 

efectivelor maxime de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiunea de studiu.  
(2) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de 

anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiunea de studiu, inspectoratul scolar poate aproba 
depasirea efectivului maxim.  

Art. 174 (1) In invatamantul  liceal aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de 
pregatire, specializarea/calificarea profesionala este conditionata de promovarea examenelor de diferenta.  

(2) Disciplinele la care se sustin examene de diferenta se stabilesc prin compararea celor doua planuri-
cadru. Modalitatile de sustinere a acestor diferente se stabilesc de catre consiliul de administratie al unitatii 

deinvatamant si la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.  
Art. 175 (1) Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal 

se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu respectarea urmatoarelor conditii:  
a) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, 

daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita 
transferul; in situatii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului 
Bucuresti, acolo unde exista, sau a documentelor medicale justificative si in situatiile exceptionale  

- la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate  
- in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de 

sanatate publica;  
- de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; d) la/de la invatamantul de arta, 
sportiv si militar;  
- de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu program de predare bilingv la 

celelalte clase;  
- in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar,  
elevii din clasa a IX-a a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau 

inainte de inceperea acestuia, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior si in limita 
efectivelor maxime la clasa, stabilite de lege; 
 
b)in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de regula, daca 
media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita 
transferul;  
c)in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai 

dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la 

calificarea profesionala la care se solicita transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 

invatamantului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de 

inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea 

conditiei de medie mentionate anterior; 

d)in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a si a XI-a se pot transfera, 

de regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care 

se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul de administratie; 
e)elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din invatamantul liceal se pot transfera in aceeasi clasa in 
invatamantul profesional cu durata de 3 ani dupa sustinerea examenelor de diferenta, in limita efectivului 



de 30 de elevi la clasa si in baza criteriilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare a unitatii 
de invatamant la care se solicita transferul;  
f)elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar 

in clasa a IX-a a invatamantului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul si specializarea la care 

solicita transferul. Elevii din clasele a X-a si a XI-a din invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pot 

transfera in clasa a X-a din invatamantul liceal, cu respectarea conditiei de medie a clasei la care solicita 

transferul si dupa promovarea examenelor de diferenta; 
g)elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu frecventa 
cursuri de zi la invatamantul cu frecventa cursuri serale, in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si 
dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta.  

(2) Prevederile alin. (1) lit. c), d), e) si f) se aplica si in cazul invatamantului profesional si tehnic dual.  
Art. 176 Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal se 

pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: 

a) elevii de la invatamantul cu frecventa redusa se pot transfera la forma de invatamant cu frecventa, 

dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferenta, daca au media anuala cel putin 7,00 la fiecare 

disciplina/modul de studiu, in limita efectivelor maxime de elevi la clasa si potrivit criteriilor prevazute in 

regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant; transferul se face, de regula, in aceeasi 

clasa, cu exceptia elevilor 
din clasa terminala de la invatamantul cu frecventa redusa, pentru care durata studiilor este mai mare cu un 

an, care se pot transfera in clasa terminala din invatamantul cu frecventa;  
b) elevii de la invatamantul cu frecventa se pot transfera la forma de invatamant cu frecventa redusa, in 

limita efectivelor maxime de elevi la clasa;  
c) elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu frecventa 

la invatamantul cu frecventa redusa, in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, 

daca este cazul, a examenelor de diferenta. Elevii din invatamantul profesional si tehnic dual se pot 

transfera in invatamantul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, dupa sustinerea, daca este 

cazul, a examenelor de diferenta, in limita efectivelor maxime de elevi la clasa si potrivit criteriilor 

prevazute in regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant; elevii din invatamantul 

liceal, profesional si postliceal se pot transfera in invatamantul profesional si tehnic dual, dupa sustinerea, 

daca este cazul, a examenelor de diferenta, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la 

clasa. 

Art. 177 (1) Transferul elevilor de la o formatiune de studiu cu predarea unei limbi de circulatie 

internationala in regim normal la o formatiune de studiu cu predare intensiva, respectiv bilingva a unei 

limbi de circulatie internationala se realizeaza astfel: 
a) la nivel gimnazial, incepand cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de 

invatamant la alta, de la o formatiune de studiu cu predarea unei limbi de circulatie internationala 
in regim normal la o formatiune de studiu cu predarea intensiva a unei limbi de circulatie 
internationala vor sustine un test de aptitudini si cunostinte la limba moderna;  

b) testul de aptitudini si cunostinte va fi elaborat la nivelul unitatii de invatamant in care elevul se 
transfera, de catre o comisie desemnata in acest sens de directorul unitatii de invatamant;  

c) la nivel liceal, incepand cu clasa a IX-a, elevii care se transfera la clasele cu predare intensiva, 

respectiv bilingva a unei limbi de circulatie internationala vor sustine examene de diferenta (dupa 

caz) si un test de verificare a competentelor lingvistice in unitatea de invatamant la care se transfera. 
 

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unitatii de invatamant de catre 

o comisie desemnata in acest sens de directorul unitatii de invatamant. 
(3) Elevii din sectiile bilingve francofone care solicita schimbarea disciplinei nonlingvistice vor sustine 

examen de diferenta in vacanta intersemestriala.  
Art. 178 (1) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, profilul si/sau specializarea se 

efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara.   
(2) Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade:  
a) de la invatamantul cu frecventa la cel cu frecventa redusa, de regula in perioada intersemestriala sau 

a vacantei de vara; in aceleasi perioade se efectueaza si transferul la/de la invatamantul profesional si 
tehnic si de la/la invatamantul dual la invatamantul liceal tehnologic. Transferurile in cursul anului scolar 
se pot aproba in mod exceptional in cazurile precizate la alin (4);  

b) de la invatamantul cu frecventa redusa la cel cu frecventa, numai in perioada vacantei de vara.  
(3) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, cu schimbarea profilului si/sau a 

specializarii, se efectueaza, de regula, in perioada vacantei de vara, conform hotararii consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant la care se solicita transferul.  



(4) Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii:  

a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului 
Bucuresti;  

b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de 
sanatate publica;  

c) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; d) la/de la invatamantul de 
arta, sportiv si militar;  
e) de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu program de predare bilingv la 

celelalte clase;  
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.  
Art. 179 Gemenii, tripletii etc. se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

parintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, daca acestia sunt majori, cu aprobarea 

consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 

Art. 180 (1) In mod exceptional, elevii din unitatile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de 

aparare, ordine publica si securitate nationala declarati „Inapt“/ „Necorespunzator“ pentru cariera militara, 

cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc sa mai urmeze cursurile respectivelor unitati de 

invatamant se transfera in unitati de invatamant din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii, in timpul 

anului scolar. Transferul se efectueaza cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum si a 

reglementarilor specifice ministerelor de care apartin unitatile de invatamant unde este inmatriculat elevul. 

(2) Copiii personalului in activitate, decedat, ranit sau incadrat in grad de invaliditate conform legii, din 

urmatoarele categorii: cadre militare, militari angajati pe baza de contract, functionari publici cu statut 

special, in timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din unitatile de 

invatamant liceal sau postliceal din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii in unitatile de invatamant 

liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, daca indeplinesc criteriile 

de recrutare si au fost declarati „Admis“ la probele de selectie, in baza dosarului de candidat, conform 

reglementarilor specifice ministerului respectiv. 

Art. 181 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unitati 

de invatamant de stat, in conditiile prezentului regulament. 
(2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular, cu acordul 

unitatii primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si functionare;  
(3) Elevii din invatamantul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera in conditiile 

stabilite de prezentul regulament, precum si de regulamentul specific de organizare si functionare.  
Art. 182 (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, in functie de evolutia acestora, se pot 

face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre invatamantul de masa si 
invers.  

(2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de 
catre parintii sau reprezentantii legali ai copilului si de catre consilierul scolar. Decizia de reorientare se ia 
de catre comisia de orientare scolara si profesionala din cadrul centrului judetean de resurse si asistenta 
educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, cu acordul parintilor 
sau al reprezentantilor legali.  

Art. 183 Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite situatia 

scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la care se transfera elevul este 

obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare situatia scolara a celui transferat, in termen de 10 

zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la primirea situatiei scolare de catre unitatea de invatamant la 

care s- a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient. 

Art. 184 Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/preşcolarului sau al elevulu din 

învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susține pe acesta în activitatea deînvățare desfășurată, inclusiv 

în activitatea  de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului și de a colabora cu 

personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități. 

 

 

TITLUL VIII 

Evaluarea unităților de învățământ 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art. 185 Evaluarea institutionala se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, in doua forme 

fundamentale: 
a) inspectia de evaluare institutionala a unitatilor de invatamant; 



b) evaluarea interna si externa a calitatii educatiei.  
Art. 186 (1) Inspectia de evaluare institutionala a unitatilor de invatamant reprezinta o activitate de 

evaluare generala a performantelor diferitelor categorii de unitati de invatamant, prin raportare explicita la 

politicile educationale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate in 

functionarea acestora. 

(2) Inspectia de evaluare institutionala se realizeaza de catre inspectoratele scolare si minister, prin 

inspectia scolara generala a unitatilor de invatamant, in conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspectie a unitatilor de invatamant, elaborat de minister. 
(3) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, prin inspectia scolara, inspectoratele scolare:  
a) indruma, controleaza si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare-evaluare;  
b) indruma, controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor de invatamant.  
(4) Conducerea unitatilor de invatamant si personalul didactic nu pot refuza inspectia scolara, cu 

exceptia situatiilor in care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu isi pot desfasura 

activitatile profesionale curente. 

 

Capitolul II  
Evaluarea interna a calitatii educatiei 

 

Art. 187 (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru unitatea de invatamant si este 

centrata preponderent pe rezultatele invatarii.  
(2) Evaluarea interna se realizeaza potrivit legislatiei in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul 

preuniversitar.  
Art. 188 (1) In conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecarei unitati de invatamant se infiinteaza 

comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC). 
(2) Pe baza legislatiei in vigoare, unitatea de invatamant elaboreaza si adopta propria strategie si 

propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.  
(3) Conducerea unitatii de invatamant este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate.  
Art. 189 (1) Componenta, atributiile si responsabilitatile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

sunt realizate in conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu 

respectarea legislatiei in vigoare.  
(3) Orice control sau evaluare externa a calitatii din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in 

Invatamantul Preuniversitar sau a ministerului se bazeaza pe analiza raportului de evaluare interna a 

activitatii din unitatea de invatamant. 
 
 

Capitolul III  
Evaluarea externa a calitatii educatiei 

 
 

Art. 190 (1) O forma specifica de evaluare institutionala, diferita de inspectia generala a unitatilor de 
invatamant, o reprezinta evaluarea institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a 
organizatiilor furnizoare de educatie, realizata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 
Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externa a calitatii educatiei in unitatile de invatamant se realizeaza, in conformitate cu 
prevederile legale, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.  

(3) Unitatile de invatamant se supun procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii.  
(4) Evaluarea, autorizarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor institutionale, conform prevederilor 

legale.  
(5) In cazul unitatilor de invatamant supuse evaluarii externe realizate de catre Agentia Romana de 

Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in bugetele acestora vor fi asigurate, in mod distinct, din 

finantarea de baza, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de catre Agentia 

Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar pentru aceasta activitate. 

 

Titlul IX  
Partenerii educationali 

 
Capitolul I  

Drepturile parintilor sau reprezentantilor legali 
 



 

Art. 191 (1) Parintii sau reprezentantii legali ai elevului sunt parteneri educationali principali ai unitatilor 

de invatamant.  
(2) Parintii sau reprezentantii legali ai elevului au acces la toate informatiile legate de sistemul de 

invatamant care privesc educatia copiilor lor. 
(3) Parintii sau reprezentantii legali ai elevului au dreptul de a fi sustinuti de sistemul de invatamant, 

pentru a se educa si a-si imbunatati aptitudinile ca parteneri in relatia familie-scoala.  
Art. 192  Parintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la 

situatia scolara si la comportamentul propriului copil.Parintele sau reprezentantul legal al elevului are 

dreptul sa dobandeasca informatii referitoare numai la situatia propriului copil.  
Art. 193 (1) Parintele sau reprezentantul legal al elevului are acces in incinta unitatii de invatamant in 

concordanta cu procedura de acces, daca: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul 

adjunct al unitatii de invatamant;  
b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invatamant;  
d) participa la intalnirile programate cu profesorul diriginte;  
e) participa la actiuni organizate de asociatia de parinti. 
(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor sau 

reprezentantilor legali in unitatile de invatamant.  
Art. 194  Parintii sau reprezentantii legali au dreptul sa se constituie in asociatii cu personalitate 

juridica, conform legislatiei in vigoare.  
Art. 195 (1) Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/reprezentantul legal al 

copilului/elevului in care este implicat propriul copil se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de 

invatamant implicat, profesorul diriginte. Parintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de 

a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu 

conduc la rezolvarea conflictului, parintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii 

de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei. 

(2) In cazul in care parintele/reprezentantul legal considera ca starea conflictuala nu a fost rezolvata la 

nivelul unitatii de invatamant, acesta are dreptul de a se adresa, in scris, inspectoratului scolar pentru a 

media si rezolva starea conflictuala. 
 
 

Capitolul II  
Indatoririle parintilor sau reprezentantilor legali 

 

 

Art. 196 (1) Potrivit prevederilor legale, parintele sau reprezentantul legal are obligatia de a asigura 

frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului pana 

la finalizarea studiilor. 
(2) Parintele sau reprezentantul legal care nu asigura scolarizarea elevului in perioada 

invatamantului obligatoriu este sanctionat, conform legislatiei in vigoare, cu amenda cuprinsa intre 
100 lei si 1.000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii.  

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (2) se 

realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de 

administratie al unitatii de invatamant. 
(4) Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea elevului in unitatea de invatamant, parintele sau 

reprezentantul legal are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui 
climat sanatos la nivel de grupa/formatiune de studiu/pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti 
elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de invatamant. 

(5) Parintele sau reprezentantul legal are obligatia ca, minimum o data pe luna, sa ia legatura cu 

profesorul pentru invatamantul prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun 

acord. Prezenta parintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnata in caietul educatorului-

puericultor/educatoarei/ invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamant prescolar/primar, 

profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura. 
(6) Parintele sau reprezentantul legal raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

unitatii de invatamant, cauzate de elev.   



(7) Parintele sau reprezentantul legal al elevului din invatamantul gimnazial si ciclul inferior al liceului 

are obligatia de a solicita, in scris, retragerea elevului in vederea inscrierii acestuia intr-o unitate de 

invatamant din strainatate. 

(8) Parintele sau reprezentantul legal al elevului din invatamantul obligatoriu are obligatia de a-l 

sustine pe acesta in activitatea de invatare desfasurata, inclusiv in activitatea de invatare realizata prin 

intermediul tehnologiei si al internetului, si de a colabora cu personalul unitatii de invatamant pentru 

desfasurarea in conditii optime a acestei activitati. 

 

Art 197 Părinţii au următoarele atribuţii în desfăşurarea activităţilor didactice pentru învăţarea 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului: 

 a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv 

pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea 

progresului înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la 

propria formare; 

    b) menţin comunicarea cu profesorul diriginte/învăţătorul şi celelalte cadre didactice;  

c) sprijină preşcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele 

stabilite;  

d) transmit profesorului diriginte/profesorului feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 
Art. 198  Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala etc. a elevilor si a personalului 

unitatii de invatamant.  
Art. 199  Respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentului de organizare si 

functionare a unitatii de invatamant este obligatorie pentru parintii sau reprezentantii legali ai elevilor. 
 
 

Capitolul III  
Adunarea generala a parintilor 

 

 

Art. 200 (1) Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii sau reprezentantii 

legali ai copiilor/elevilor de la grupa/formatiunea de studiu. 
(2) Adunarea generala a parintilor hotaraste cu privire la sustinerea cadrelor didactice si a echipei 

manageriale a unitatii de invatamant privind activitatile si auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant 
utilizate in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor.  

(3) In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de copii/elevi si nu 
situatia concreta a unui copil/elev. Situatia unui copil/elev se discuta individual, numai in prezenta 
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al copilului/elevului respectiv.  

Art. 201 (1) Adunarea generala a parintilor se convoaca de profesorul diriginte, de catre presedintele 

comitetului de parinti al clasei sau de catre 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei.  
(2) Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil 

intrunita in prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor/elevilor 
din grupa/clasa respectiva si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. 
 
 

Capitolul IV  
Comitetul de parinti 

 

Art. 202(1) In unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de 

parinti.  
(2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a 

parintilor, convocata de profesorul diriginte care prezideaza sedinta.  
(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 15 zile 

calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.  
(4) Comitetul de parinti pe clasa se compune din 3 persoane: un presedinte si 2 membri. In prima sedinta 

dupa alegere, membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica profesorului 

diriginte. 
(5) Comitetul de parinti pe clasa reprezinta interesele parintilor sau ale reprezentantilor legali ai 

copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a parintilor sau reprezentantilor legali, in consiliul profesoral, in 
consiliul clasei si in relatiile cu echipa manageriala.  



Art. 203 Comitetul de parinti pe grupa/clasa are urmatoarele atributii:  
a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu 

majoritatea simpla a voturilor parintilor sau reprezentantilor legali; 
b) sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare la nivelul 

grupei/clasei si al unitatii de invatamant;  
c) sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combatere a violentei, de asigurare a 

sigurantei si securitatii, de combatere a discriminarii si de reducere a absenteismului in mediul scolar;  
d) sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a grupei/clasei si 

unitatii de invatamant, atragerea de fonduri banesti si donatii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin 

asociatia de parinti cu personalitate juridica cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar; 
e) sprijina conducerea unitatii de invatamant si profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unitatii de invatamant, conform hotararii 
adunarii generale;  

f) sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si orientare socioprofesionale;  
g) se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrul activitatilor educative, extrascolare si 

extracurriculare;  
h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor justificarea utilizarii fondurilor alocate, daca acestea 

exista.  
Art. 204 Presedintele comitetului de parinti pe clasa reprezinta interesele parintilor sau ale 

reprezentantilor legali in relatiile cu consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti si, prin 

acestea, in relatie cu conducerea unitatii de invatamant si alte foruri, organisme si organizatii.  
Art. 205 (1) In baza hotararii adunarii generale, comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv 

financiar prin asociatia de parinti cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul 
financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a unitatii de invatamant si a clasei. 
Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie.  

(2) Sponsorizarea unei clase de catre un operator economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului 
de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/parinti sau 
reprezentanti legali.  

(3) Este interzisa si constituie abatere disciplinara implicarea elevilor sau a personalului din 

unitatea de invatamant in strangerea si/sau gestionarea fondurilor. 
 
 

Capitolul V  
Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti 

 

 

Art. 206 (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza consiliul reprezentativ al parintilor.  
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii 

comitetelor de parinti.  
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor este o structura fara personalitate juridica a carei activitate este 

reglementata printr-un regulament adoptat prin hotararea adunarii generale a presedintilor comitetelor de 

parinti pe grupa/clasa din unitatea de invatamant, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la persoane fizice 

sau juridice. Se poate implica in activitatile unitatii de invatamant prin actiuni cu caracter logistic - 

voluntariat. 
 

(4) La nivelul fiecarei unitati de invatamant se poate constitui asociatia de parinti, in conformitate cu 

legislatia in vigoare privind asociatiile si fundatiile, care reprezinta drepturile si interesele parintilor din 

unitatea de invatamant, membri ai acesteia. 
 

Art. 207 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti ale caror 

atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemneaza in procesul-

verbal al sedintei. 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. Convocarea 

sedintelor consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul 

dintre vicepresedinti. 

(3) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor sau reprezentantilor legali in 

organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant. 
(4) Consiliul reprezentativ al parintilor este intrunit statutar in prezenta a doua treimi din numarul total al 

membrilor, iar hotararile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. In 



situatia in care nu se intruneste cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru o data ulterioara, fiind statutara in 
prezenta a jumatate plus 1 din totalul membrilor.  

(5) Presedintele reprezinta consiliul reprezentativ al parintilor in relatia cu alte persoane fizice si 
juridice.  
Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al parintilor.  

(6) In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii 

exceptionale, sedintele consiliului reprezentativ al parintilor se pot desfasura online, prin mijloace 

electronice de comunicare, in sistem de videoconferinta. 
Art. 208 Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii:  
a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia 

scolii, inclusiv din oferta nationala;  
b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu rol 

educativ din comunitatea locala;  
c) sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului 

si a violentei in mediul scolar;  
d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala; 
e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan 

local, de dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural; 
f) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor;  
g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu parintii 

sau reprezentantii legali, pe teme educationale; 

h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile 

nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 
 

i) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare 
sociala a absolventilor;  

j) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a 
absolventilor;  

k) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de 
invatamant, la solicitarea cadrelor didactice;  

l) sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor;  
m) are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurare a activitatii in internate 

si in cantine;  
n) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea programului „Scoala dupa 

scoala“.  
Art. 209 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de catre scoala, constand in contributii, donatii, 

sponsorizari etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate care vor fi utilizate 

pentru: 
a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive;  
b) acordarea de premii si de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala 

precara;  
e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate prin hotarare de 

catre adunarea generala a parintilor pe care ii reprezinta. 

(2) Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, 

regional si national. 
 
 

Capitolul VI  
Contractul educational 

Art. 210 (1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii sau reprezentantii legali, in momentul inscrierii 

elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile 

reciproce ale partilor. 

(2) Modelul contractului educational este prezentat in anexa la prezentul regulament. Acesta este 

particularizat la nivelul liceului prin decizia consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului de 

parinti al unitatii de invatamant. 



Art. 211 (1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de 

invatamant.  
(2) Eventualele modificari ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-un act 

aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational.  
Art. 212 (1) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale partilor 

semnatare - respectiv unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele sau reprezentantul 
legal, scopul pentru care se incheie contractul educational, drepturile partilor, obligatiile partilor, durata 
valabilitatii contractului, alte clauze.  

(2) Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte sau reprezentant 
legal, altul pentru unitatea de invatamant, si isi produce efectele de la data semnarii.  

(3) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul 
educational.  

(4) Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul 
educational de catre fiecare parinte sau reprezentantul legal si adopta masurile care se impun in cazul 
incalcarii prevederilor cuprinse in acest document. 

 

Capitolul VII  
Scoala si comunitatea. Parteneriate/Protocoale intre unitatile de invatamant si alti parteneri 

educationali 
 
 

Art. 213  Autoritatile administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai comunitatii locale 

colaboreaza cu consiliul de administratie si cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unitatii de 

invatamant.  
Art. 214  Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” poate realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, 

institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale 
sau alte tipuri de organizatii, in interesul beneficiarilor directi ai educatiei.  

Art. 215  Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, de sine statator sau in parteneriat cu autoritatile 

administratiei publice locale si cu alte institutii si organisme publice si private: case de cultura, furnizori de 

formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea, pot organiza la nivel 

local centre comunitare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate 

nevoilor specifice diferitelor grupuri-tinta interesate. 

Art. 216  Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, in conformitate cu legislatia in vigoare si 

cu prevederile prezentului regulament, pot initia, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si 

cu organizatiile de parinti, in baza hotararii consiliului de administratie, activitati educative, recreative, de 

timp liber, pentru consolidarea competentelor dobandite sau pentru accelerarea invatarii. 
Art. 217 (1) Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca scop derularea unor 

activitati/programe educationale in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite de unitatea de 
invatamant.  

(2) Activitatile derulate in parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electorala, de 

prozelitism religios si nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile si fondurile necesare pentru 

implementarea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea securitatii 
copiilor/elevilor si a personalului in perimetrul unitatii de invatamant.  

Art. 218 (1) Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” incheie protocoale de parteneriat cu organizatii 

nonguvernamentale, unitati medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte 

organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

institutionala/planul de actiune al unitatii de invatamant. 
(2) Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare.  
(3) In cazul derularii unor activitati in afara perimetrului unitatii de invatamant, in protocol se va 

specifica concret carei parti ii revine responsabilitatea asigurarii securitatii copiilor/elevilor.  
(4) Bilantul activitatilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul unitatii, pe site-ul scolii, prin 

comunicate de presa si prin alte mijloace de informare. 
(5) Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” poate incheia protocoale de parteneriat si poate derula 

activitati comune cu unitati de invatamant din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea 
personalitatii copiilor si a tinerilor, respectandu-se legislatia in vigoare din statele din care provin institutiile 
respective.  

(6) Reprezentantii parintilor se vor implica direct in buna derulare a activitatilor din cadrul 

parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant. 
 



 

Titlul X  
Dispozitii tranzitorii si finale 

 
 

Art. 219 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii 

examenelor/evaluarilor nationale.  
Art. 220  (1) In Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”  fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislatiei in vigoare.  
(2) In timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor este interzisa utilizarea telefoanelor 

mobile; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea acestora in timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta. Pe 

durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa, setate 

astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ. 
 

Art. 221 (1) In Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” se asigura dreptul fundamental la invatatura si 

este interzisa orice forma de discriminare a elevilor si a personalului din unitate. 
(2) In Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” sunt interzise masurile care pot limita accesul la 

educatie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea 
participarii la cursuri sau sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii de invatamant sau altele 
asemenea.  

Art. 222 (1) In termen de 45 de zile de la data publicarii regulamentului cadru in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, consiliul de administratieal  Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian’, a aprobat 

propriul regulament de organizare si functionare. 
(2) La elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern s-a respectat si 

prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.  
Art. 223 Anexele fac parte integranta din prezentul regulament. 

 

Anexa 1 Contractul educational al liceului. 

Anexa 2 Reguli obligatorii pentru elevii Liceului Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej 

Anexa 3 Comisiile de lucru care  functionează la nivelul unitatilor de invatamant 

Anexa 4 Procedura de acces în unitate 

Anexa 5 Procedura generala de interventie la nivelul unitatii de invatamant  

Anexa 6 Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită 

intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.   

Anexa 7 Nomenclatorul actelor de violenta  

Anexa 8 Hotărârile comitetului de părinți 

Anexa 9 Componența Consiliului de Administrație 

Anexa 10 Organigrama liceului  

                                    

               Prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Liceului Teoretic 

“Alexandru Papiu Ilarian” va fi adus la cunoştinţă astfel: 

 personalului didactic și  didactic auxiliar în C.P. prin semnarea PV de luare la cunoştinţă 

 personalului nedidactic prin semnarea PV de luare la cunoştinţă   

 elevilor prin prelucrare la ora de dirigenţie de către diriginţi şi prin semnarea PV de 

luare la cunoştinţă 

 părinţilor prin prelucrare la prima şedinţă cu părinţii şi prin semnarea PV de luare la 

cunoştinţă 

 prin afişare la avizierul din Sala profesorală, compartimente, site-ul liceului 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1  
la regulamentul-cadru 

 

 

Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

se incheie prezentul 
 
CONTRACT EDUCATIONAL 

I. Partile semnatare 
 

1. Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” cu sediul in Dej, reprezentata prin director, doamna 

Gherman Dorina-Emilia 
 

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ................, parinte/tutore/sustinator 
 
legal al elevului, cu domiciliul in ................. 
 

3. Beneficiarul direct al educatiei, ............................ elev 
 

II. Scopul contractului 
 

Scopul prezentului contract este asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin 

implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei. 
 

III. Drepturile partilor 
 

Drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si in Regulamentul-cadru de organizare si 

functionare a unitatii de invatamant. 

 

IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:*) 
 

1. Unitatea de invatamant se obliga: 
 

a) sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant; 
 

b) sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a 

muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant; 

c) sa se asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei in 

vigoare; 

d) sa se asigure ca toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei 

specifice in vigoare; 

e) ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale 

pe care le transmite elevilor, si un comportament responsabil; 

f) sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia 

generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, 

integritatea fizica si psihica a elevului/copilului; 
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g) sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de 

 
natura sa afecteze imaginea publica a copilului/elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia; 

h) sa se asigure ca personalul din invatamant nu aplica pedepse corporale si nu agreseaza verbal sau fizic 

elevii; 

i) sa se asigure ca personalul didactic evalueaza elevii direct, corect si transparent si nu conditioneaza 

aceasta evaluare sau calitatea prestatiei 

didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje; 
 

j) sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in 

niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor/elevilor, respectiv a 

personalului unitatii de invatamant; 

 

k) sa se asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura politica si prozelitism 

religios. 

2. Parintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are urmatoarele obligatii: 

a) asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si ia masuri pentru scolarizarea 

elevului pana la finalizarea studiilor; 

b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, in 

vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa, pentru evitarea degradarii starii de sanatate a 

celorlalti copii/elevi din colectivitate/unitatea de invatamant; 

c) trimite copilul in colectivitate numai daca nu prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential 

infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree etc.); 

d) ia legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/profesorul 

pentru invatamantul primar/profesorul diriginte, cel putin o data pe luna, pentru a cunoaste evolutia 

copilului/elevului; 

 

e) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev; 

f) respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 

g) prezinta un comportament civilizat in raport cu intregul personal al unitatii de invatamant. 

3. Elevul are urmatoarele obligatii: 
 

a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si insusi 

cunostintele prevazute de programele scolare; 

b) de a frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul de stat, particular 

si confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizata de unitatea de 

invatamant, in cazul elevilor din invatamantul obligatoriu, inscrisi la cursuri cu frecventa redusa; 

d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta in unitatea de invatamant; 

e) de a respecta regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, regulile de circulatie, 

normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie 

a 

mediului; 
 

f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliul educational etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si mijloace de 

invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant etc.); 



h) de a nu aduce sau difuza in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor, atenteaza la 

independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta; 

i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest altfel decat este prevazut in Statutul elevului; 

j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, droguri, substante 

etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari; 

k) de a nu introduce si/sau a face uz, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor 

directi ai educatiei si a personalului unitatii de invatamant; 

l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si 

fata de personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod imaginea publica a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenta in unitatea de invatamant si in proximitatea 

acesteia; 

o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor fara avizul profesorului 

de serviciu sau al invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 
 

Prezentul contract se incheie, de regula, pe durata unui nivel de invatamant.  

VI. Alte clauze 

Vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
 

Incheiat astazi, ............., in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte. 

 

 

Unitatea școlară,     Beneficiar indirect, 

Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”    _________________________________ 

 

Director, 

Prof. Gherman Dorina-Emilia 

 

 

 

 

Am luat cunostinta. 
 
Beneficiar direct, elevul, 
 
(in varsta de cel putin 14 ani), 



REGULAMENT SPECIFIC PENTRU ELEVII 

LICEULUI TEORETIC “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” 2021-2022 

ANEXA 2 

 la Regulamentul de Organizare și Funcționare ( R.O.F.) al  

Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” 

I. OBLIGAȚIILE ELEVILOR 

1. Elevii au obligaţia  să respecte procedura de acces în unitate și circuitele funcționale marcate  cu 

galben (intrare) albastru (ieșire) să poarte asupra lor ECUSONUL  şi CARNETUL DE ELEV  

vizat la zi, pe baza cărora se face accesul în incinta şcolii. 

2. Elevii, exclusiv cei majori, NU vor părăsi  perimetrul şcolii în timpul programului şcolar,  

fără învoire din partea dirigintelui, în baza unui BILET DE VOIE TIPIZAT și a procedurii 

de  ieșire din unitate. 

3. Elevii au obligația de A PURTA MASCA atât in școală cât și inafara ei pe o rază de 100 m, 

si de respecta DISTANȚAREA de minim 1,5 m.  

4. Elevii  au obligaţia de a avea în şcoală  o ŢINUTĂ DECENTĂ : 

 Fetele vor purta  fuste de  lungime potrivită (LA NIVELUL GENUNCHIULUI) sau 

pantaloni clasici/ blugi netaiati (NU colanți), iar bluzele respectiv cămăşile vor acoperi 

talia. Machiaj și manichiură cu culori nestridente, lungimea unghiilor să nu 

depășească 0,5 cm față de vârful degetului  

 Băieţii vor purta pantaloni clasici/ blugi netaiati(NU pantaloni scurţi/ bermude/ şlapi) 

 Accesorii de tip inel în nas/ buze sunt INTERZISE 
5. Elevii  au obligaţia de a saluta RESPECTUOS personalul școlii 

6. Elevii au obligația de a păstra ÎNCHIS TELEFONUL MOBIL în timpul orelor de curs și îl 

vor folosi doar cu acordul profesoriului. 

   7.  Elevii au obligația de a  folosi în mod civilizat bunurile clasei și ale școlii. 

 Elevii vinovaţi de DISTRUGEREA BUNURILOR şcolii vor plăti aceste bunuri sau 

reparaţia lor. 

   9. Elevii au obligația de a NU FUMA în școală, de a NU CONSUMA BĂUTURI ALCOOLICE în 

școală, de a NU CONSUMA SUBSTANŢE ETNOBOTANICE/ DROGURI în școală, de a NU  

PARTICIPA LA JOCURILE DE NOROC  și de a NU  INTRODUCE ÎN ŞCOALĂ ARME ŞI 

PETARDE. 

 Elevii prinşi că FUMEAZĂ, CONSUMĂ BĂUTURI ALCOOLICE, SUBSTANŢE 

ETNOBOTANICE, DROGURI ÎN ŞCOALĂ, ÎN CURTEA ŞCOLII SAU ÎN JURUL 

ACESTEIA se sancţionează  în conformitate cu prevederile din statutul elevului, sancţiuni 

propuse în Consiliul Clasei și validate în Consiliul Profesoral, sau amendă aplicată de către 

POLITIA DE PROXIMITATE, în baza prevederilor legale. 

10. Elevii au obligația de a NU filma /înregistra cu telefonul mobil în incinta școlii fără acordul 

conducerii școlii. 

10.1.Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu 

acordul celui care o conduce.  



10.2.Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau 

de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.  

                    10.3.Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este           

permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la Pct 10.1).” 

11. Elevii au obligația de a NU  comunica altor persoane datele de conectare la platforma destinată 

învăţământului prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

12.  Elevii au obligația de a NU  înregistra activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu 

legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; 

13.  Elevii au obligația  de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu 

excepţia situaţiilor justificate; 

14. Elevii au obligația de a NU introduce în şcoală a persoanelor străine fără acordul dirigintelui/ 

conducerii liceului 

15. Elevii care  PIERD/DISTRUG MANUALELE ŞCOLARE  vor cumpăra altul  IDENTIC,  

în caz contrar vor achita la contabilitate contravaloarea manualelor/ cărţilor respective.  (nu se 

scade nota la purtare) 

16. Elevii care  PIERD/DISTRUG cărțile împrumutate de la bibliotecă vor fi sancționați conform 

Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii Nr.3098/17.10.2017 modificat prin 

Nr.570/20.02.2018 astfel 

 Prima întârziere în restituirea documentelor, pe o perioadă de până în 10 zile inclusiv, se 

sancționează prin avertisment verbal; 

 La a doua întârziere de până în 10 zile inclusiv, se ridică dreptul de a împrumuta cărți la 

domiciliu.   

  Pentru întârzieri mai mari de 45 de zile se prestează muncă în folosul CDI, numărul de ore și 

activități fiind stabilit împreună cu dirigintele și directorul școlii.   

17. Elevii vor intra în laboratoare și bibliotecă/CDI fără ghiozdane, mâncare, sticle cu apă/suc și haine 

groase ( paltoane, geci, scurte, etc). Acestea se vor lăsa în clase sau în dulapurile din holul bibliotecii.  

 

18. Elevii care se transferă din LICEU şi absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a vor prezenta 

OBLIGATORIU LA SECRETARIAT FIŞA DE LICHIDARE  semnată de bibliotecar, antrenor, 

diriginte. 

19. ELEVII care solicită TRANSFER de la alte unități școlare vor îndeplini următoarele condiții: 

 vor avea media generală cel puțin egală cu media cea mai mică din clasa în care solicită 

transferul (V-VIII și X-XII) 

 pentru  franceză bilingv - promovarea unei probe de competențe lingvistice la limba franceză și 

media anuală la limba franceză minim 7 (șapte). Nu se admit transferuri din exterior pentru 

cls.XI (sem II) și cls. XII bilingv.  

 pentru clasele V-VIII învățământ sportiv integrat, promovarea probelor sportive 



20. Se interzice  accesul elevilor în Sala Profesorală, la Centrul de Comunicatii Date atât în timpul orelor 

cât şi în pauze. 

21. Vizarea carnetului de elev în primele 15 zile de la începerea anului școlar, prin intermediul 

dirigintelui. 

22. Eliberarea adeverințelor de elev de la secretariat se face doar pe baza CARNETULUI DE ELEV 

VIZAT,  a cererilor pentru transport insoțite de copie CI elev/părinte, în intervalul orar 11,00 -14,00. 

23. Se interzice păstrarea  manualelor, caietelor, blocurilor de desen, echipamentului sportiv în bănci 

după orele de curs. 

24. Se interzice  virusarea calculatoarelor prin introducerea de stikuri sau CD-uri proprii. 

 

Elevii care NU respecta REGULAMENT SPECIFIC se sancţionează  în conformitate cu prevederile 

din statutul elevului, sancţiuni propuse în Consiliul Clasei și validate în Consiliul Profesoral 

 

 

II. DREPTURILE ELEVILOR 

 

Sunt cele prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin OMENCS    nr.4742/10.08.2018 

25. Şeful de promoţie (absolventul cu cea mai mare medie obţinută în cei 4 ani de liceu) va primi 

Diploma de Excelență „Alexandru Papiu Ilarian”, premiu în bani şi va semna în Cartea de Onoare a 

liceului, iar absolventul cu cea mai mare medie obţinută în clasa a XII-a va primi Premiul Special 

„Alexandru Papiu Ilarian” , premiu în bani şi va semna în Cartea de Onoare a liceului. 

 

 

 

 

Director/Presedinte CA 

           Prof. Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 3 la regulament 

 

COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CARACTER PERMANENT 

 

1. Comisia pentru curriculum 

               Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

Blaga Mirela Gabriela – responsabil comisie  

 Abrudan Mirabela   – Aria curriculară - Limba și comunicare 

Coroian Călina – Aria curriculară – Matematică și științe 

Kiss Alexandru – Aria curriculară Om și societate 

Capangi Mihaela Elena – Aria curriculară - Tehnologii 

Chira Laurenția Rodica – Aria curriculară- Educaţie fizică/Arte 

Farcaș Maria Silvia - Aria curriculară - Consiliere şi orientare 

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii 

    Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

Turi Vasile  Tiberiu– responsabil comisie 

Nițu Georgeta-Cristina 

Almăşan Alexandrina 

Chira Laurenţia-Rodica 

Farcaș Maria-Silvia 

Barla Liliana Melania – Liderul de sindicat  

Pop Stela Florentina - Reprezentantul părinţilor 

Pop Catălin Gabriel Flaviu  - Reprezentantul elevilor 

 Buburuz Simion  - Reprezentantul comunităţii locale 

 

3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă (SSM)  și pentru situații de urgență 

   Martonos Iosif - director adjunct - coordonator 

                  Itt Mircea – Inspector protectia muncii si cadru tehnic PSI- responsabil comisie 

    Butuza Ramona-profesor  

    Petruţ Gavril- tehnician 

Szakacs Ioana Elisabeta- laborant 

Sălăjan Ovidiu-Adrian- analist programator 

4. Comisia pentru Control Managerial Intern 

       Prof. Martonos Iosif  –director adjunct- președintele comisiei 

       Blaga Mirela Gabriela – coordonator pentru implementare 

       Turi Vasile Tiberiu – membru CEAC 



        Batori Laura Cristina – administrator financiar - membru 

         Barla Liliana Melania – secretar șef - membru 

         Mic Niculina Valeria – administrator de patrimoniu – membru 

Gavriș Adrian- administrator de patrimoniu- membru 

Budăcean Diana – bibliotecar – membru 

Sălăjan Ovidiu-Adrian – analist programator – membru 

 

5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității 

                     Martonos Iosif – director adjunct – coordonator comisie 

                     Platon Cornelia – responsabil comisie – Coordonator de proiecte și programe  

  Almașan Alexandrina 

   Chirilă Ovidiu Marius  

   Pop Catălin Gabriel Flaviu  - reprezentanta elevilor 

                     Pop Stela Florentina – reprezentanta părinților 

 

  COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CARACTER  TEMPORAR 

 

1.Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului pe școală  

 Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

         Martonos Iosif- coordonator filiera vocaţională 

         Blaga Mirela Gabriela– responsabil comisie 

Rădoi-Bodnărescu Ionel 

Florea Sorin 

           Barla Liliana-Melania 

                Szakacs Ioana Elisabeta 

2. Comisia pentru  frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar  

    Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

    Borodi Ioan Sorin - responsabil comisie 

    Abrudan Iulia Mirabela 

    Cătinean Simona Elena  

3.Comisia pentru olimpiade și concursuri şcolare  

   Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

   Martonos  Iosif- director adjunct -  coordonator filiera vocațională  

    Mureșan Roxana – Aria curriculară - Limba și comunicare 

   Coroian Călina – Aria curriculară – Matematică și științe 

   Kiss Alexandru – Aria curriculară Om și societate 

   Capangi Mihaela Elena – Aria curriculară - Tehnologii 

   Chira Laurenția Rodica – Aria curriculară- Educaţie fizică/Arte 



   Farcaș Maria Silvia -  Aria curriculară - Consiliere şi orientare 

   Barla Liliana Melania -  secretar șef 

4. Comisia de promovarea imaginii/relații publice 

        Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

        Martonos Iosif- Director Adjunct 

        Platon Cornelia  - Consilier Educativ 

        Capangi Mihaela Elena 

        Borodi Ioan Sorin 

        Sălăjan Ovidiu-Adrian 

        Batori Laura Cristina – Contabil șef 

        Barla Liliana Melania  – Secretar șef 

     5.Comisia de gestionare SIIIR 

Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director – coordonator 

          Barla Liliana Melania – secretar șef 

          Batori Laura Cristina- contabil şef 

          Mic Niculina Valeria – administrator                  

  COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CARACTER  OCAZIONAL 

 

1. Comisia pentru acordare a burselor, Bani de liceu, Euro 200, rechizite gratuite şi a altor 

ajutoare ocazionale 

         Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia – director - coordonator 

Chira Laurenția Rodica - profesor 

Barla Liliana-Melania – secretar şef 

Batori Laura Cristina – contabil șef 

       Mic Niculina Valeria – administrator 

  2. Comisia pentru recepție de bunuri 

Martonos Iosif - coordonator 

Moldovan Gabriela – profesor 

Mic Niculina Valeria – administrator patrimoniu liceu 

Gavriș Adrian – administrator patrimoniu CSS 

3.  Comisia de inventariere  

           Preşedinte: Martonos Iosif  

     Membri:   Niţu Georgeta Cristina 

  Buda Claudia Felicia 

             Butuza Ramona Mariana  

             Coroian Călina 

                       Capangi Mihaela 

 

 

 

 

 

 



                                    

                                    

    

 

 

 

 

ANEXA 4 la regulament  

 

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă   

 

    În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare:   

   1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ   

    ↓ Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul)   

    ↓ Se realizează o anchetă detaliată   

    ↓ Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni   

    ↓ Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor   

   2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ   

    ↓ Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)   

    ↓ Se sancţionează elevul → învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte   

    ↓ Aplică sancţiunea   

    ↓ Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor   

    ↓ Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar   

    În cazul unei forme grave de violenţă şcolară:   

   • Dirigintele → anunţă conducerea unităţii de învăţământ   

    ↓ Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)   

    ↓ Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei   

    ↓ Înştiinţează Comisia de violenţă   

   • Comisia de violenţă → realizează o anchetă detaliată   

    → propune măsuri specifice   

    → convoacă Consiliul clasei   

    ↓ Se stabileşte/propune sancţiunea   

   • Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ   

   • → Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de Comisia de 

violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date   

   • Psihologul şcolar → realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor   

   • Dirigintele şi psihologul şcolar → colaborează cu familia elevului   

    → monitorizează cazul   

   • Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie au fost 

puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv.   

 



 

 

 

ANEXA 5 la regulament 

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită 

intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.   

 

    Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, coridoare, terenul 

de sport, anexele, curtea şcolii, etc.   

    Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii unităţii, 

precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, alte spaţii publice 

situate în apropierea acesteia.   

   • Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de vătămări 

corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate 

reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate 

pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului.   

   • Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată de intensitate 

medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin 

apelul telefonic de urgenţă la 112.)   

   • În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie să 

informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.   

    Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care asigură 

securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau derularea unui act de 

violenţă.   

    Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie   

    Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa unui eveniment 

de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte următoarele reguli 

procedurale, în funcţie de eveniment:   

   A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 

din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost 

sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:   

   - se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă respectivă;   

   - ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica imediat 

conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate;   

   - se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;   

   - dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o ambulanţă;   

   - directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar;   



   - în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin din 

partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală degenerare a evenimentului 

şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale;   

   - până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua măsuri de 

asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii (dacă există), 

conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru 

transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă;   

   - vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot instiga 

sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau 

ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre 

agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de 

elevi;   

   - pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ;   

   - la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a întâmplat actul 

de violenţă;   

   - pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;   

   - la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 

identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul incidentului (dacă 

se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni 

fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii);   

   - părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se prezinte de 

urgenţă la sediul şcolii;   

   - echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la curent cu toate 

datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi martori, precum şi 

activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.   

   B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din 

Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 

producerea unui eveniment, va proceda astfel:   

   - după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la cunoştinţa 

profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), 

profesorului diriginte etc.;   

   - în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul care asigură 

securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, încercându-se izolarea şi 

reţinerea persoanei în cauză;   

   - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în vederea 

informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor interveni la 

solicitare;   

   - dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia;   



   - în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin violenţă 

agresivă continuă), se procedează ca mai sus.   

 

 

 

 

ANEXA 6 la regulament 
 

Nomenclatorul actelor de violenţă   
 

 
 

 

 
 

 

   

 
Categorie Tip COD 

 

1. Atac la 
persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără 
consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1. 

 
2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2. 

 
3. Insulte grave, repetate 1.3. 

 
4. Ameninţări repetate 1.4. 

 
5. Şantaj 1.5. 

 
6. Înşelăciune 1.6. 

 
7. Instigare la violenţă 1.7. 

 
8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 1.8. 

 
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de 
înştiinţare 

1.9. 

 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un 
minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire 
sexuală) 

1.10. 

 
11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

 
12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12. 

 
13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13 

 
14. Omor sau tentativă de omor 1.14 

 
2. Atentat la 
securitatea 
unităţii şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1. 

 
2. Alarmă falsă 2.2. 

 
3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3. 

 
4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4. 

 
5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5. 

 
3. Atentat la 
bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit 3.1. 

 
2. Furt şi tentativă de furt 3.2. 

 
3. Tâlhărie 3.3. 

 
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

 
5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5. 

 
4. Alte fapte de 
violenţă sau 
atentate la 
securitate în 
spaţiul şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 

 
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2. 

 
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3. 

 
4. Automutilare 4.4. 



 
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

 
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

 
7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 

 

 

 

                                                                                              ANEXA 7 la regulament 

 

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying, din 27.05.2020 

 

1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul art. III din Legea nr. 221/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007*) 

privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului şi se corelează cu prevederile Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra 

copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 

privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului 

de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

 

2. Scopul normelor metodologice: 

a) să ajute la crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea 

persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a 

antepreşcolarului/preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ; 

b) să ofere un instrument de lucru pentru profesioniştii care lucrează cu antepreşcolarii/preşcolarii/elevii 

din sistemul educaţional, familiile copiilor, autorităţile responsabile cu protecţia copilului împotriva 

violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying şi cu furnizorii de servicii specializate pentru 

reabilitarea copiilor-victime, martori şi/sau a copiilor cu un comportament agresiv; 

c) să promoveze activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi cyberbullying în 

sistemul educaţional preuniversitar; 

d) să prevină, să identifice, să semnaleze şi să intervină în echipă multidisciplinară, în situaţiile de 

violenţă psihologică - bullying şi cyberbullying. 

CAPITOLUL I Definiţii operaţionale 

Art. 1. - 

În sensul prezentei metodologii, termenii/expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
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a) violenţă psihologică - bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau 

cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de 

putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi 

vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, 

naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau 

orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se 

desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Sunt 

excluse termenului de violenţă psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile 

violente între adulţi în cadrul unităţii de învăţământ; 

b) violenţă fizică se realizează prin atingeri/contacte fizice dureroase, exercitate de un preşcolar/elev 

asupra unui alt copil sau grup de copii, intimidare fizică îndreptată asupra victimei, distrugerea unor 

bunuri personale care aparţin victimei. 

Formele posibile de manifestare: împins, trasul de păr, răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri 

cu pumnul, cu palma sau cu piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi, utilizarea 

unor obiecte ca arme etc.; 

c) violenţă psihologică cibernetică sau cyberbullyingul constă în acţiuni care se realizează prin 

intermediul reţelelor de internet, calculator, tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde elemente de hărţuire 

online, alături de un conţinut ilegal şi/sau ofensator care se referă la orice comportament mediat de 

tehnologie, identificat în spaţiul de social-media, website-uri, mesagerie. Această formă de violenţă nu se 

limitează la comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme cu un conţinut 

abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, şi excluderea deliberată/marginalizarea unui 

copil în spaţiul online, spargerea unei parole de cont personal de e-mail, derulate pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin alte forme de comunicare electronică online;Reviste (1) 

d) abuzul emoţional constă în expunerea repetată a unui copil la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. În această situaţie, abuzul emoţional vine din partea 

unei persoane care se află în relaţie de încredere, de răspundere sau de putere cu copilul. Ca modalitate 

concretă, o situaţie de abuz emoţional poate îmbrăca formă de umilire verbală şi/sau nonverbală, 

intimidare, ameninţare, terorizare, restrângerea libertăţii de acţiune, denigrarea, acuzaţiile nedrepte, 

discriminarea, ridiculizarea şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de copil. 

Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut, acesta poate conduce la afectarea diverselor paliere ale 

psihicului copilului, precum structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia, devenind 

abuz psihologic, care are consecinţe mai grave şi pe termen lung asupra dezvoltării copilului; 

e) violenţă sexuală, ca formă posibilă a violenţei psihologice - bullying, constă în comentarii degradante 

cu conotaţii sexuale, injurii, propuneri indecente făcute victimei, atingeri nepotrivite; 

f) comportamentul agresiv - tip de comportament al unui elev, orientat în sens ofensator, umilitor sau 

distructiv, care provoacă daune morale, psihologice şi/sau materiale unui alt copil sau grup de copii; 

g) preşcolarul/elevul-victimă este copilul care a suferit un prejudiciu ori o atingere a vieţii, a sănătăţii sau 

a integrităţii sale psihice şi/sau fizice, ca urmare a unei fapte de violenţă săvârşite de altcineva, copil sau 

adult; 

h) preşcolarul/elevul-martor se referă la preşcolarul/elevul care a suferit indirect un abuz emoţional 

şi/sau psihologic, asistând la o situaţie de violenţă asupra unui alt copil; 

i) semnalarea unei situaţii de violenţă este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra 

unui copil, este adusă la cunoştinţa autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul atât al copilului victimă 

sau martor, cât şi al copilului cu un comportament agresiv, urmând ca acestea să asigure sau să faciliteze 

accesul la servicii specializate, în vederea reabilitării stării de sănătate fizică şi psihică; 

j) echipa multidisciplinară şi interinstituţională este echipa formată din diferiţi profesionişti, precum 

cadrul didactic, consilierul şcolar, cadrul medical din unitatea de învăţământ, asistentul social, medicul 
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de familie, medicul specialist, poliţistul, magistratul ş.a., aflaţi în relaţie directă cu copilul şi sunt 

împuterniciţi în cadrul managementului de caz cu responsabilitatea de a realiza, fiecare în parte, activităţi 

specifice în interesul superior al copilului; 

k) managementul de caz este un proces care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi 

interinstituţională a unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, semnalarea, evaluarea 

iniţială, evaluarea detaliată, planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, furnizarea serviciilor şi 

intervenţiilor, monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a 

intervenţiilor specializate, precum şi etapa de încheiere a procesului, cu monitorizarea de postservicii şi 

închiderea cazului, în vederea asistării copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, inclusiv a copiilor 

victime ale violenţei psihologice - bullying, martori şi copii ce manifestă comportamente agresive, cu 

scopul reabilitării acestora în mod personalizat. Managerul de caz, în situaţia de violenţă asupra 

copilului, este numit de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC). 

CAPITOLUL II Mecanismul de intervenţie în prevenirea şi combaterea bullyingului din unităţile de 

învăţământ 

Art. 2. - 

Prevenirea violenţei psihologice - bullying în mediul educaţional se realizează în fiecare unitate de 

învăţământ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007*) 

privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare. 

*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

Art. 3. - 

(1) Nivelurile la care se realizează intervenţia în sistemul educaţional preuniversitar pentru prevenirea şi 

combaterea bullyingului sunt: unitatea de învăţământ, inspectoratul şcolar, Centrul de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională, casa corpului didactic şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform anexei nr. 

1 la prezentele norme metodologice. 

(2) Intervenţia multidisciplinară în situaţiile de bullying se realizează interinstituţional, prin acţiuni de 

cooperare între instituţiile abilitate, precum unităţile de învăţământ, serviciile publice de asistenţă socială 

sau direcţiile de asistenţă socială, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţie, 

precum şi în parteneriate promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte autorităţi publice 

centrale şi organizaţii neguvernamentale. 

(3) Membrii echipei multidisciplinare specializate, familia şi cadrele didactice contribuie la integrarea 

copilului-victimă, martor şi a copilului care manifestă un comportament agresiv în unitatea de 

învăţământ, respectând, în toate intervenţiile, interesul superior al copilului. 

(4) Sesizarea situaţiilor de violenţă psihologică - bullying se realizează, la nivelul unităţii de învăţământ, 

conform infograficului din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice şi se semnalează la DGSAPC, 

Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială (SPAS/DAS). Orice situaţie de violenţă 

asupra copilului poate fi sesizată şi la linia europeană gratuită de asistenţă pentru copii 116 111 sau altor 

entităţi cu activităţi şi/sau responsabilităţi în domeniu, conform anexei nr. 2 la prezentele norme 

metodologice. 

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu alte autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale, 

va asigura elaborarea de ghiduri metodologice, pe niveluri de învăţământ, destinate cadrelor didactice, 

privind modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying. 
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Art. 4. - 

(1) La începutul fiecărui an şcolar, unităţile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile 

strategii şi planuri de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie 

esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului, prin: 

a) aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullyingului, conform anexelor nr. 1 şi 2 la 

prezentele norme metodologice; 

b) procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a personalului 

auxiliar; 

c) evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus-grupuri, propuneri 

extracurriculare, care au ca scop diminuarea fenomenului de bullying. 

(2) Metodologia de evaluare, monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii climatului şcolar pe niveluri de 

învăţământ este inclusă în ghidul metodologic aferent nivelului de învăţământ, elaborat în acest sens de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu alte autorităţi centrale guvernamentale şi/sau 

neguvernamentale. 

Art. 5. - 

(1) Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi soluţionare a 

faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, 

conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. 

(2) Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi de 

învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi cerinţelor 

specifice fiecărei unităţi de învăţământ. 

(3) Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier 

şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, 

doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale. 

Art. 6. - 

În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să facă diferenţa 

între situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi intenţionate. 

Art. 7. - 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează, la nivelul învăţământului preuniversitar, prin 

inspectoratele şcolare, îndeplinirea şi respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. 

Art. 8. - 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 

ANEXA Nr. 1la normele metodologice 

PREVENIREA 

bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ preuniversitar 

Art. 1. - 

(1) În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ sunt 

obligate să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile de 

prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor transmite 

inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării. 

(2) Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează în funcţie de specificul 

fiecărei unităţi de învăţământ, prin: 
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a) implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere a 

violenţei, a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a 

comunităţii copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea 

cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de comportamente; 

b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau specialişti 

cu competenţe în domeniu; 

c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive între 

membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor între 

aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării preşcolarilor/elevilor de toate vârstele la toate 

deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între preşcolari/elevi; 

d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi 

solidaritate; 

e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu 

securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, precum 

montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale, 

dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, promovarea lucrului în 

echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale; 

f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină 

pozitivă. 

Art. 2. - 

(1) Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” a  prevăzut în regulamentul de ordine interioară obiectivul 

"şcoală cu toleranţă zero la violenţă", RI adus la cunoştinţa personalului didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De asemenea, în acord cu profesorii, elevii şi părinţii acestora, 

Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”  a stabilit, prin regulamentul de ordine interioară a unităţii de 

învăţământ (ROI), măsurile aplicabile în cazul unui comportament inadecvat, imoral sau necolegial al 

unor copii faţă de alţi copii. 

(2) În regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ, pentru persoanele care interacţionează 

cu preşcolarii/elevii, se introduce obligativitatea unei comunicări empatice, non-violente, aceea a 

adoptării unui comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar, instituţiile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile 

strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate, condiţie 

esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului. 

(4) Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde: 

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii 

şi părinţi; 

b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile 

de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar; 

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying; 

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate 

sau identificate; 

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării 

valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de 

bullying; 

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; 
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g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului de 

acţiune; 

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul. 

Art. 3. - 

(1) Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii/elevii participă la cursuri, seminare, programe 

de dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare 

nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de 

dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la 

bullying. 

(2) Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de 

formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate 

de universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate. 

(3) Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a 

profesorilorconsilieri şcolari din unităţile de învăţământ cu preşcolarii/elevii-victime, martorii, sau 

preşcolarii/elevii cu un comportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub îndrumarea 

unui specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu părinţii acestora. 

(4) Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi 

combaterii violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin 

programe de dezvoltare profesională, furnizate de casele corpului didactic, prin programe finanţate din 

fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie 

profesională, furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă. 

(5) Inspectoratul şcolar, prin casele corpului didactic, asigură accesul personalului didactic/didactic 

auxiliar la activităţi de formare continuă, în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullyingului, 

ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a 

programelor/activităţilor de organizare în vederea creării a unui mediu şcolar sigur. 

Art. 4. - 

(1) Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de 

învăţământ trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia 

clinică a copilului sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă. 

(2) În vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti în 

asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi 

solicitaţi în situaţia în care acest lucru se impune. 

(3) Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi simptomele care pot fi observate de către un 

profesionist avizat şi care pot ridica un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate sau justificate 

de către copil şi de către părinţii săi/persoana de îngrijire/reprezentantul legal, pot fi: 

a) dificultăţi de concentrare; 

b) scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar; 

c) neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 

d) tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de 

acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea; 

e) tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri; 

f) tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie; 

g) autostigmatizare, autoculpabilizare; 
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h) ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor; 

i) enurezis, encoprezis; 

j) dificultăţi în relaţionare şi comunicare; 

k) stări depresive, uneori cu tentative de suicid; 

l) persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 

m) modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 

n) comportament sexual inadecvat vârstei; 

o) prezenţa unei sarcini nedorite; 

p) vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele; 

q) teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor. 

(4) Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din unitatea de învăţământ care a identificat situaţia de 

bullying sau cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea 

victimei. În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra preşcolarului/elevului, se va semnala, conform 

legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru sprijin 

imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea verificărilor, 

confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate ulterior. 

(5) Grupul de iniţiativă de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este coordonat de către directorul 

unităţii sau, prin delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier şcolar, 

alţi specialişti din unitatea de învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a bullyingului, 

împreună cu parteneri de la nivelul comunităţii, ONG-uri, poliţia, autorităţi locale. 

Art. 5. - 

Cadrele didactice din unităţile de învăţământ au în vedere: 

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying; 

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu 

potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying; 

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 

extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere 

a manifestărilor de tip bullying; 

e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi informarea 

părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip 

bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, 

mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din şcoală sau de colaboratori 

psihologi; 

f) colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în 

acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 

h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 

privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip 

bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de 

copii; 
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j) colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi 

combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, poliţie şi 

organizaţii neguvernamentale; 

k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul consiliului 

de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de părinţi sau 

asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să aibă ca 

scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de 

la nivelul instituţiei respective; 

l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ respective, 

identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - 

bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

m) constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la 

identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un 

nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 

petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de 

soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc; 

o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se 

regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, 

libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, 

fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, 

analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să 

conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica 

bullyingului; 

p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, 

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi 

cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul 

tuturor actorilor sociali; 

r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional. 

Art. 6. - 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, 

sesiuni de formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete 

de bullying şi cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: încrederea în 

sine, controlul emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, aplanarea 

conflictelor, empatia, luarea de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea agresorului. 

ANEXA Nr. 2la normele metodologice 

COMBATEREA 

bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ prin intervenţie integrată, prin 

identificare şi semnalare 

Art. 1. - 

(1) Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying face 

obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, 

respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un 
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cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier 

şcolar/director sau personal auxiliar. 

(2) Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra 

unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 

educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă persoană din şcoală. 

(3) Cadrul didactic/Personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat să 

informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, pentru analiza 

situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului. 

(4) În situaţia în care, în cadrul unităţii de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu 

competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic 

care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului. 

Art. 2. -  

Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului în unitatea 

de învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în parteneriat cu alte 

autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu, conform 

reglementărilor în vigoare, prin; 

a) identificarea situaţiilor de bullying; 

b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying; 

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa 

multidisciplinară constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia; 

d) analiza şi soluţionarea cazului; 

e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying împotriva 

aceleiaşi victime/asupra altor victime. 

Art. 3. - 

(1) Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra preşcolarului/elevului în unităţile de 

învăţământ se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, pe 

baza propriilor evaluări şi a completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta anexă. 

(2) În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii unităţii de 

învăţământ, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului ce 

manifestă un comportament agresiv. 

(3) Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale 

asupra preşcolarului/elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al 

preşcolarului/elevului-victimă, cât şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

(DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, după caz. 

(4) După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt integrate în 

echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de 

reintegrare socială a preşcolarului/elevului-victimă, a preşcolarului/elevului martor, precum şi a 

preşcolarului/elevului cu comportament agresiv. 

Art. 4. - 

(1) Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o situaţie de violenţă 

asupra unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din unitatea de 

învăţământ, DGASPC, Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială, abilitate să ia 
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măsuri în interesul preşcolarului/elevuluivictimă, martor sau preşcolarului/elevului cu comportament 

agresiv şi a asigura/facilita accesul acestuia la servicii specializate în vederea reabilitării; 

(2) Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei psihologice - bullying se 

realizează de către cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ, prin completarea şi transmiterea 

către DGASPC a fişei pentru semnalarea obligatorie a situaţiei de violenţă asupra copilului, prevăzută în 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă. 

Art. 5. - 

În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice - bullying, al identificării unor 

metode practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a unor metode de dezvoltare a 

comportamentelor nonviolente în şcoală, aceste teme sunt discutate în consiliul de administraţie, 

consiliul profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de părinţi, asociaţiile de părinţi. 

ANEXA Nr. 1la anexa nr. 2 
FIŞA DE IDENTIFICARE 

a violenţei psihologice - bullying în mediul şcolar 
Se iau în considerare şi răspunsurile martorilor sau propriile observaţii. De multe ori, copilul 
victimă neagă bullyingul de teama repercusiunilor sau că va fi în continuare respins. 

         

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea de bullying Niciodată 

Rar (1-2 

ori pe 

lună) 

1-2 ori pe 

săptămână 

De mai 

multe ori pe 

săptămână 

Acţiune 

făcută de 

alt elev 

Acţiune 

făcută de 

profesor 

 
Bullying relaţional 

 
 Îmi pun porecle.       

 

 Pleacă atunci când ajung 

lângă grupul lor. 

      

 
 Mă înjură.       

 
 Mă tachinează.       

 
 Îmi spun că sunt prost.       

 

 Mă jignesc şi îmi spun 

cuvinte urâte. 

      

 
 Mă umilesc şi râd de mine.       

 

 Mă învinovăţesc pentru 

lucruri pe care nu le-am 

făcut. 

      

 
 Vorbesc urât despre mine.       

 
 Râd de familia mea.       

 

 Mă tachinează şi râd de mine 

când răspund în clasă. 

      

 
 Fac glume pe seama mea.       

 

 Fac glume pe seama notelor 

mele. 

      

 
Bullying fizic 

 
 Mă împing sau trag de mine.       

 
 Îmi distrug lucrurile.       

 
 Calcă pe mine intenţionat.       

 

 Dau cu pumnul sau mă 

pălmuiesc. 

      

 

 Mă îmbrâncesc în mod 

intenţionat. 
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 Mă lovesc.       

 
 Aruncă în mine cu obiecte.       

 
 Nu mă lasă să trec.       

 

 Îmi iau, ascund sau aruncă 

pe jos lucrurile. 

      

 

 Fac lupte cu mine ca să îmi 

arate că sunt mai puternici. 

      

 

 Fură de la mine (bani, 

mâncare). 

      

 
 Trag scaunul de sub mine.       

 

 Mă ameninţă că mă bat sau 

îmi fac rău dacă nu fac ce 

vor ei. 

      

 
Cyberbullying 

 

 Postează comentarii negative 

şi răutăcioase la pozele, 

postările sau statusurile mele 

pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin 

alte forme de comunicare 

electronică online. 

      

 

 Răspândesc zvonuri despre 

mine prin mesaje. 

      

 

 Îmi trimit poze cu un 

conţinut sexual pe grupuri şi 

reţele de socializare online 

sau prin alte forme de 

comunicare electronică 

online. 

      

 
 Mă sună în mod repetat.       

 

 Postează sau trimit poze 

stânjenitoare sau comentarii 

despre mine pe grupuri şi 

reţele de socializare online 

sau prin alte forme de 

comunicare electronică 

online. 

      

 

 Postează mesajele mele 

private. 

      

 

 Mă ameninţă sau mă 

hărţuiesc la telefon şi pe 

reţelele de socializare. 

      

 

 Trimit mesaje răutăcioase pe 

e-mail, telefon sau reţelele 

de socializare. 

      

 

 Fac grupuri separate unde 

vorbesc despre mine. 

      

 

 Fac poze cu mesajele mele şi 

le trimit altora sau le 

postează cu scopul de a mă 

răni. 

      

 

 Scriu şi spun altora despre 

lucrurile stânjenitoare pe 

care le-am făcut sau care mi 

s-au întâmplat. 

      



 

 Postează filmuleţe 

stânjenitoare cu mine pe 

grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin 

alte forme de comunicare 

electronică online. 

      

 

 Fac poze la mesajele mele 

private şi le postează pe 

internet. 

      

 

 Îmi trimit mesaje anonime 

răutăcioase şi cu ameninţări 

pe telefon, internet sau alte 

mijloace de comunicare. 

      

 

 Îmi spun sau cer lucruri 

sexuale în grupurile de chat. 

      

 
Bullying bazat pe diferenţe de rasă, cultură, religie, sexualitate 

 

 Râd sau mă tachinează cu 

privire la credinţele sau 

practicile mele religioase. 

      

 
 Râd de înfăţişarea mea.       

 

 Râd de stilul meu de viaţă 

(ce mănânc etc.). 

      

 

 Fac comentarii rasiste despre 

mine. 

      

 

 Mă batjocoresc pe internet, 

pentru că sunt diferit. 

      

 

 Râd de locuinţa, de cartierul, 

de oraşul meu. 

      

 

 Mă tachinează din cauza 

accentului meu. 

      

 

 Râd de tradiţiile familiei 

mele. 

      

 

 Mă exclud din cauza culorii 

pielii mele. 

      

 

 Fac comentarii răutăcioase 

despre hainele mele. 

      

 

 Râd de trăsăturile corpului 

meu (ochi, gură, nas, 

picioare etc.). 

      

 

 Spun lucruri răutăcioase 

despre etnia mea. 

      

 
Gradul de afectare 

 
  Deloc Puţin Mult Foarte mult   

 
 Cât de afectat te simţi?       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 2la anexa nr. 2 
FIŞA DE SEMNALARE 

Unitatea de învăţământ care semnalează . . . . . . . . . . 

Nr. înregistrare/data . . . . . . . . . . 

I. Date generale despre copil: 

Nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . ., poreclă . . . . . . . . . . 

Sex: M/F 

CNP . . . . . . . . . . 

 

II. Numele şi prenumele părinţilor/reprezentantului legal: 

mamă . . . . . . . . . . 

tată . . . . . . . . . . 

reprezentant legal . . . . . . . . . . 

III. Domiciliul declarat al copilului: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . 
., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . 

IV. Data/Intervalul de timp la care s-a produs abuzul asupra copilului . . . . . . . . . . 

V. Locul/Adresa unde s-a produs abuzul. Descriere succintă a situaţiei . . . . . . . . . . 

VI. Suspiciune/Situaţie de violenţă asupra copilului, inclusiv violenţă psihologică - bullying 
asupra copilului 

Se pot alege mai multe variante de răspuns. 

    

 

Nr. 

crt. 
Tipul de violenţă/abuz Bifaţi dacă da 

 
1. Abuz fizic  

 
2. Abuz sexual  

 
3. Abuz psihologic/Abuz emoţional  

 
4. Neglijare  

 
5. Altele (specificaţi)  

VII. Alte informaţii relevante . . . . . . . . . . 
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Numele şi prenumele persoanei care a completat fişa . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

Data şi ora completării . . . . . . . . . . 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) . . . . . . . . . . 

 

Director, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Semnătură . . . . . . . . . . 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 3la normele metodologice 
CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

grupului de acţiune antibullying în unităţile de învăţământ preuniversitar 

Art. 1. - 

La începutul fiecărui an şcolar, profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul profesorului consilier şcolar 

şi cu participarea elevilor şi a părinţilor, dezbateri pe tema violenţei psihologice - bullying şi informează 

cu privire la iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la modificarea sau confirmarea componenţei 

grupului creat în anii anteriori. 

Art. 2. - 

În cazul structurilor arondate, în funcţie de nevoile şi de particularităţile locale, pot fi create grupuri de 

acţiune antibullying separate, care vor funcţiona sub coordonarea grupului antibullying al unităţii de 

învăţământ cu personalitate juridică la care acestea sunt arondate. 

Art. 3. - 

Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acţiune antibullying se supun 

spre dezbatere şi aprobare structurilor reprezentative ale şcolii, cu respectarea principiilor şi procedurilor 

prevăzute în regulamentul de ordine interioară, după cum urmează: 

 

a) consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice; 

b) consiliul reprezentativ al părinţilor numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea 

comitetelor de părinţi, 2 părinţi şi, respectiv, 2 supleanţi; 

c) consiliul elevilor numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi 

elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani. 

Art. 4. - 

Consiliul elevilor numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi poate 

organiza echipe antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind: 

a) creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor; 

b) identificarea situaţiilor de bullying; 

c) importanţa medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relaţiile între elevi şi care pot 

conduce la acte grave de violenţă; 

d) încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susţinere a victimelor actelor de 

bullying; 

e) responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenţă psihologică către orice cadru didactic ori 

către grupul de acţiune antibullying; 

f) promovarea activităţilor grupului de acţiune antibullying din şcoală. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-1-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-2-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcmi
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-3-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcmy
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-4-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcoa


Art. 5. - 

După primirea propunerilor de membri ai grupului de acţiune antibullying, consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ stabileşte componenţa acestuia şi face cunoscută decizia sa de înfiinţare a noii 

structuri învăţătorilor, profesorilor diriginţi şi structurilor reprezentative ale elevilor şi părinţilor. 

Art. 6. - 

Consiliul de administraţie poate invita să facă parte din grupul antibullying reprezentanţi ai instituţiilor 

din domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu 

activităţi şi expertiză în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

Art. 7. - 

Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar, conţinutul şi 

rezultatul întâlnirilor fiind consemnate într-un raport şi aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de 

învăţământ. 

Art. 8. - 

Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii: 

a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ sesizarea 

autorităţilor competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying sau a altor acte de 

violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ; 

b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ; 

c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de 

respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori 

disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice 

şi ale părinţilor; 

d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a 

personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea 

lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore; 

e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea 

măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului; 

f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de 

discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice; 

g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie şi 

monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării; 

h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, 

cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic; 

i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor 

de bullying/cyberbullying; 

j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai 

organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a 

riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului 

antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune antibullying; 
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k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, 

sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor 

anonimităţii şi al confidenţialităţii; 

l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa 

intervenţiilor grupului de acţiune antibullying; 

m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la 

organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între 

aceştia şi cadrele didactice; 

n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea 

organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii 

bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg 

personalul didactic ori nedidactic al şcolii; 

o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în 

reducerea situaţiilor de bullying; 

p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying"; 

q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în 

acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (cum ar fi 

portalul www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro); 

r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al 

unităţii şcolare. 

Art. 9. - 

În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acţiune 

antibullying le poate propune conducerii unităţii de învăţământ, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării 

disciplinare la o altă clasă şi a măsurii de exmatriculare, sunt: 

a) conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte 

faţă de victimă; 

b) medierea conflictului şi împăcarea; 

c) evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying; 

d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul; 

e) implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea 

acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi 

empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi; 

f) aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte 

sau de împăcare; 

g) implicarea necondiţionată a părinţilor în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării 

comportamentelor agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul unităţii şcolare, unul dintre 

membrii grupului de acţiune antibullying ori de consilierul şcolar, monitorizarea comportamentelor 

copiilor lor, transmiterea de feedback etc.); 

h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară; 

i) sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD. 

Art. 10. - 

Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referinţă antibullying vor beneficia de formare în 

domeniu, cu sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse şi asistenţă psihopedagogică şi al 
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organizaţiilor neguvernamentale active, acreditate să desfăşoare cursuri de prevenire şi combatere a 

violenţei în mediul şcolar, acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Art. 11. - 

În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acţiune antibullying vor organiza scurte 

activităţi de informare la orele de dirigenţie ale claselor din unitatea de învăţământ, în vederea prezentării 

grupului de acţiune antibullying şi a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor. 

Art. 12. - 

Ca membru al grupului de acţiune antibullying, profesorul consilier şcolar, prin cabinetele 

şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică, asigură: 

a) evaluarea iniţială cu privire la situaţia de bullying şi medierea conflictelor de tip 

bullying/cyberbullying, iar, dacă se impune, evaluarea psihologică a elevilor implicaţi în situaţiile de 

bullying (victime şi autori) şi consilierea lor individuală, de grup şi familială; 

b) formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinţi de a solicita sprijinul organelor de poliţie, 

al serviciilor de asistenţă socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice; 

c) comunicarea cu învăţătorii, diriginţii şi părinţii victimelor actelor de bullying/cyberbullying, în 

vederea monitorizării comportamentului lor şi a interacţiunii cu autorii agresiunilor ori cu alţi elevi; 

d) intervenţii psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea comportamentelor 

pozitive faţă de colegii lor şi faţă de cadrele didactice; 

e) verificarea caracterului adecvat şi a relevanţei materialelor şi acţiunilor de informare destinate 

elevilor; 

f) coordonarea evaluării climatului şcolar şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestuia. 

 

Art. 13. - 

Alte atribuţii ale grupului de acţiune antibullying şi reguli specifice ale investigaţiilor, intervenţiilor, 

măsurilor disciplinare în situaţiile de bullying vor fi introduse în ghidurile şi manualele subsecvente 

acestor norme metodologice. 
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ANEXA Nr. 4la normele metodologice 
INFOGRAFICUL - INSTRUMENT PENTRU ÎNVĂŢARE 

Intervenţia cadrelor didactice în situaţiile de bullying din unităţi de învăţămân 
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ANEXA 8 la regulament 

 

 

 

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

1) CETERAȘ-MĂTIEȘ ANAMARIA-TEREZIA – Director - Președinte CA 

2) MARTONOS IOSIF – Director Adjunct 

3) FLOREA DAN-SORIN – profesor  

4) ABRUDAN IULIA-MIRABELA - profesor 

5) PLATON CORNELIA- profesor 

6) COROIAN CĂLINA- profesor 

7) CHIRA CLAUDIU – Reprezentantul Primarului 

8) ITU MIRCEA – Reprezentanta CL 

9) MOLDOVAN HORAȚIU – Reprezentantul CL 

10)  BUBURUZ SIMION – Reprezentantul CL 

11)  POP CĂTĂLIN GABRIEL FLAVIU – Reprezentantul elevilor 

12)   POP STELA FLORENTINA – Reprezentantul părinților 

13)  VADEAN MELANIA – Reprezentantul părinților 

14)  BARLA LILIANA-MELANIA – Lider de sindicat cu statut de observator 
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ORGANIGRAMA  

 LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” – DEJ – Județul CLUJ  
AN ȘCOLAR 2021-2022  
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