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VIZIUNEA ŞCOLII:
Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza”

- un reper de prestigiu al școlii clujene,
promotor al adevăratelor valori.

MISIUNEA ŞCOLII:
Să oferim un parcurs educaţional de calitate,
care dă şanse egale elevilor şi adulţilor de a se
dezvolta cu responsabilitate, personal şi profesional,
în funcţie de aspiraţiile proprii (inserţie pe piaţa
muncii, parcurs postliceal sau universitar) şi de
cerinţele comunităţii în care trăiesc.
Să educăm viitorii absolvenţi în spiritul
vocaţiei de cetăţeni europeni deschişi dialogului şi
toleranţei, capabili să se orienteze şi să se adapteze la
viteza de schimbare necesară societăţii romȃneşti şi
europene.
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CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Cadrul legal de concepere
Prezentul regulament intern cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţii în Liceul Tehnologic “Alexandru Borza” Cluj-Napoca, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu:
-

-

-

Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 completată cu OUG nr. 117 din 23
decembrie 2013 şi cu modificările actelor normative publicate în M.Of. pînă la
01.07.2014
Regulamentul de organizare si funcționare a învățământului preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016 –modificat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018
Statului elevului Ordinul nr. 4742 din 10.08.2016

Se adoptă prezentul Regulament Intern care intră în vigoare începând cu anul
şcolar 2017-2018.
Revizuirea prezentului Regulament Intern a fost propusă și dezbătută în şedinţa
Consiliului Profesoral lărgit, din data de 15.03.2018, aprobat în forma finală în şedinţa
Consiliului de Administraţie din data de 20.03.2018/25.09.2018
Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexă (ateliere, curtea, aleile
de acces, sala de sport, internat, cantină) pentru tot personalul salariat al liceului, elevi,
părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor,studenți cazați în internat, studenţi aflaţi în
practică pedagogică.
Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de
exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă
politică sau religioasă.
Profesorii diriginţi îl vor aduce la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor acestora, astfel ca,
începând cu data de 01.04.2018, acest regulament să devină obligatoriu. Obligativitatea
se referă la toate activităţile organizate de şcoală, atât în incinta şcolii cât şi în afara
acesteia.
Articolele revizuite vor dobândi caracter obligatoriu din data de 01.04.2018
Personalul şcolii şi elevii şcolii vor semna de luare la cunoştinţă arătând astfel că au
înțeles importanţa respectării în totalitate a cerinţelor cuprinse în acest regulament şi
sunt direct răspunzători de faptele lor.

Respectarea regulamentului intern şi a regulamentului de funcţionare este obligatorie
pentru tot personalul salariat al Liceului Tehnologic “Alexandru Borza” Cluj-Napoca,
pentru elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora.
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CAPITOLUL 2
CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. STRUCTURI ORGANIZATORICE
Conducerea unităţii este asigurată de către director prof.Răduţ Ioana şi director adjunct
prof. Mestecan Cornelia. În activitatea de conducere directorii se bazează pe Consiliile şi
Comisiile şcolare.
2.1. Consiliul de administraţie
2.1.1. Organizare și funcţionare

Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.
Consiliul de Administrație funcţionează şi are atribuţiile conform OMEN nr. 4619/22.09.2014,
modificat prin OMEN 3160/2017, referitor la Regulamentul de organizare și funcţionare a
învăţământului preuniversitar.
Consiliul de administraţie are în componenţă 9 membrii:
- 1 director
- 1 director adjunct
- 2 cadre didactice cu calităţi manageriale și performanţe profesionale
- 1 reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
- 1 reprezentaţi ai Consiliului Local
- 1 reprezentant al Primarului
- 2 reprezentanţi ai agenţilor economici
Consiliul de administraţie are competenţele conform Legii nr.1/2011, OMEN nr.
4619/22.09.2014, modifcat prin OMEN 3160/2017 se întruneşte lunar şi când este cazul.
La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii
civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi
2.1.2. Componenţa - anexa 2

2.2. Directorul
- Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Tehnologic „ Alexandru Borza ”şi
reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele
competenţelor prevăzute de lege.
- Ocuparea funcţiei de director şi director-adjunct se face conform prevederilor legislaţiei în
vigoare
– Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 şi în art. 20 din Regulamentul cadru -2016, modificat prin OMEN nr.
3027/08.01.2018.
– În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter
normativ sau individual, şi note de serviciu.
– Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.
– Directorul împreună cu o echipă stabilită în C.P. elaborează Planul de acțiune al școlii (PAS) şi
îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.
– Directorul prezintă anual raportul asupra calității educației din Liceul Tehnologic “Alexandru
Borza”; raportul este prezentat în fața consiliului de administraţie, consiliului profesoral, în fața
comitetului reprezentativ al părinților; raportul este adus la cunoștința autorităților
administrației publice locale și a ISJ CLUJ şi postat pe site-ul liceului, în termen de 30 zile de la
data începerii anului şcolar.
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2.3. Directorul adjunct
– Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management
educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4)-regulamentul cadru-2016,
modificat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018, şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului,
anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe
perioade determinate.
2.4.ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE
2.4.1. Consiliul profesoral
Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de
instruire practică, cu normă de bază în unitatea şcolară, titular şi suplinitor.
Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral.
Consiliul profesoral funcţionează şi are atribuţiile conform Legii Educaţiei Naţionale, Nr.1/
2011 şi Regulamentului cadru -2016, modificat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018
Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului
didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de direcorul liceului şi aprobate în
prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.
La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale
şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi
invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul verbal încheiat cu această
ocazie; Directorul liceului numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, care are
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consilului
profesoral.
Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. Absenţa
nemotivată de la sedinţele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică,
cu norma de bază în unitatea de învățământ.
Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii
pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi,
părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

2.4.2. Consiliul clasei
Consiliul este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă,
din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din
învățământul postliceal și, pentru toate clasele a reprezentantului elevilor clasei respective,
desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte
Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.
Consiliul clasei are atribuţii conform Regulamentului cadru -2016, modificat prin OMEN nr.
3027/08.01.2018
Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze
procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale
consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ.
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Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul
de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele
proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

2.4.3. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de regulă,
un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de
administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al
unității de învățământ.
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează
activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară
activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul
comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților şi asociația de părinți,
acolo unde există, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu
partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară
activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educației privind educația formală
și nonformală.
Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are
următoarele atribuții:
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea
de învățământ;
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale
clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și
extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare
instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma
consultării reprezentativ al părinților, asociaţiei de părinţi, acolo unde există și a elevilor, și
îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor,
precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consilului
reprezentativ al părinților şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;
f) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă și
rezultatele acesteia;
g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de
învățământ;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților şi asociaţiei de părinţi, acolo
unde există și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii
sau susținătorii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale
desfășurate la nivelul unității de învățământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul
programelor de parteneriat educațional;
l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
conține:
7

| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” - Cluj-Napoca

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative
extrașcolare;
b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
d) programe educative de prevenție și intervenție;
e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;
g) rapoarte de activitate semestriale și anuale;
h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic,
transmise de inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.
Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de
administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de
dezvoltare instituțională a unității de învățământ

2.5. Comisiile din Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
Comisiile funcţionează conform Ordinul MENCS nr. 5079/2016 referitor la Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat prin
Ordinul MEN nr. 3027/8.01.2018.
2.5.1. Comisiile cu caracter permanent
Comisia pentru Curriculum
Verifică planurile cadru şi planurile de învăţământ pentru fiecare calificare
Monitorizează corectitudinea proiectului de încadrare
Întocmeşte lista CDL pentru avizarea ISJ
Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru
Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea ariilor curriculare
Monitorizează întocmirea orarului pe baza principiilor pedagogice privind repartizarea
orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor
Coordonează actualizarea orarului în cazuri speciale ( greve, supliniri etc .)
Intocmeşte rapoarte şi analize privind activităţile desfăşurate la Cererea Consiliului de
administraţie , Director şi Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Elaboreaza proceduri cu privire la asigurarea şi evaluarea activităţilor din comisie
Propune măsuri de imbunătăţire şi remediere
Asigură colaborarea cu agenţii economici
Asigură şi verifică repartizarea manualelor gratuite tuturor elevilor (cls 9-12) din
învăţământul de zi.
Subcomisia pentru colaborare cu agenti economici

 Identifică agenţii economici dispuşi să asigure profesionalizarea elevilor
 Monitorizarea şi eficientizarea activităţii practice a elevilor
 Întocmeşte harta parteneriatelor
Subcomisia pentru completarea condicilor, întocmirea orarului şcolii şi serviciul pe
şcoală
 Întocmeşte orarul şcolii
 Afişează orarul şcolii
 Scrie condicile profesorilor
 Intocmeşte planificarea semestrială a profesorilor şi a claselor
 Monitorizează activitatea profesorilor de serviciu
 Repartizează sarcini de lucru elevilor sancţionaţi cu eliminare pe 3-5 zile şi verifică
îndeplinirea acestora
 Asigură împreună cu profesorul de serviciu suplinirea profesorilor absenţi
8
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Comisia pentru manuale gratuite
 Întocmeşte liste cu elevii claselor
 Se acupă cu repartizarea manualelor fiecărui elev la începutul anului şcolar
 Strânge manualele de la elevi la sfârşitul anului şcolar şi le predă pe bază de proces
verbal bibliotecarului
 Asigură recuperarea contravalorii manualelor pierdute şi nepredate

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii

Comisia este formată din:
Membrii:
a. 3 cadre didactice , reprezentante ale corpului profesoral
b. 1 reprezentant al sindicatului reprezentantiv, desemnat de acesta
c. 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al părinţilor
d. 1 reprezentant al Comunităţii locale
e. 1 elev
Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral:
1. Pregatire profesională de excepţie
2. Rezultate obţinute de către elevi, care au contribuit la prestigiul şcolii
3. Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou
4. Adept al muncii de calitate
5. Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale
6. Bun organizator
7. Ataşat de copii, comunicativ, empatic

Comisia are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi
criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea
şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea
şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii
şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Comisia pentru dezvoltare permanentă şi evoluţie în carieră







Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională
Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile
curriculumului național
Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea
personalităţii elevilor
Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului
Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISJ Cluj şi CCD privind formarea continuă
Crează şi actualizează baza de date a şcolii legată de formarea continuă a cadrelor
didactice
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Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 Asigură instruirea persoanei responsabile, elevilor şi a personalului şcolii, conform
normelor în vigoare
 Păstrează în condiţii de securitate instrucţiunile provenite de la Departamentul judeţean
de protecţie civilă
 Coordonează măsurile măsurile de apărare în situaţii de urgenţă
 Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare în situaţii de
urgenţă
 Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare
împotriva incendiilor
 Coordonează măsurile de apărare împotriva incendiilor
 Răspunde de buna funcţionare a tuturor instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor
 Asigură instruirea periodică elevilor privind normele de protecţia muncii
 Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă
 Monitorizează respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii
Subcomisia de întreţinere şi monitorizare a bazei materiale
 Consultă catedrele de specialitate referitor la necesarul de materiale didactice
 Întocmeşte lista de achiziţii necesare pe discipline
 Asigură respectarea legislaţiei privind achiziţiile
 Prezintă spre aprobarea CA, a proiectelor de dotare

Comisia pentru controlul managerial intern
Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:
asigură controlul deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;
organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul
în activitatea de coordonare;
coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul
raporturilor profesionale;
informează salariații asupra consecințelor deciziilor și acțiunilor lor asupra întregii entități
publice;
organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, atât în cadrul
compartimentelor, cât și între structurile unității de învățământ.
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 Intocmeşte planuri şi rapoarte de activităţi legate de prevenirea violenţei, combaterea
discriminării
 Organizează activităţile legate de prevenirea violenţei, a discriminării şi a faptelor de
corupţie
Subcomisia diriginţilor






Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi
prin activităţi extraşcolare
Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia
Diversifică modalităţile de colaborare cu familia
Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor
Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind
reforma curriculară
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Activarea asociativă a părinţilor prin intermediul Comitetului Reprezentativ al
Părinţilor pentru sprijinirea şcolii în activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare
şi a frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
 Lecţii deschise pentru părinţi, serbări aniversare, activităţi sportive;
 Consultaţii pedagogice;
 Corespondenţa cu părinţii;
 Lectorate cu părinţii;
 Activitatea cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor;
 Reuniuni comune cu elevi şi părinţi.
Subcomisia de monitorizarea a absenţelor
-monitorizează lunar absenţele pe clase
-raportează lunar la ISJ Cluj numărul de absenţe înregistrate
-realizează un raport lunar şi îl prezintă în CP şi CA
-propune măsuri pentru reducerea absenteismului


2.5.2.Comisii cu caracter temporar
Comisia pentru imaginea şcolii
Întocmeşte şi aplică strategia de marketing a şcolii
Întocmeşte planul de activităţi de promovare
Realizează materiale de promovare

Comisia pentru monitorizare documente şcolare
 Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele, registrele matricole şi
documentele de la secretariat şi contabilitate de către cadrele didactice şi personalul
aferent
 Verifică periodic completarea corectă a cataloagelor
 Verifică semestrial completarea corectă a registrelor matricole
 Verifică documentele afişate
 Propune măsuri pentru eficientizarea circulaţiei informaţiilor
Comisia pentru organizarea examenelor( clasificări, corigenţe, diferenţe)
 Organizează examenele de clasificare, corigenţe şi diferenţe
 Intocmeşte documentaţia aferentă acestor examen

Comisia pentru achiziţii
Stabileşte ofertele pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor cele mai avantajoase şi le
propune spre aprobare în CA

Comisia pentru burse şi ajutor social
 Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme
de sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare
 Monitorizează situaţia şcolară a elevilor beneficiari de burse
Comisia de arhivare a documentelor
Comisia pentru proiecte europene
 Stabilesc noi colaborări şi parteneriate cu alte instituţii similare din ţară sau străinătate
 Asigură păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli europene
 Elaborează proiecte pentru atragere de fonduri extrabugetare
 Elaborează aplicaţiile pentru proiectele europene

Comisia SNAC ( Strategia Naţională de Acţiune Comunitară)
stabilește direcțiile de acțiune la nivelul şcolii;
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elaborează planul anual de acțiune;
monitorizează modul de realizare a acțiunilor prevăzute în planul de acțiune;
transmite permanent informații către echipa managerială;
modifică, la nevoie, programul de activități sau conținutul unora, fără a modifica
obiectivele și finalitățile propuse inițial;
evaluează semestrial rezultatele rezultatele acțiunilor realizate, în corelație cu
finalitățile propuse;
organizează întâlniri, consfătuiri, conferințe, în vederea popularizării bunelor practici
în domeniu;
organizează, anual, festivități de premiere a celor mai bune rezultate în domeniul
SNAC.

2.5.3. Comisii cu caracter ocazional
Comisia pentru inventariere
Comisia de receptie


Recepţionează bunurile şi materialele achiziţionate pe baza documentelor specifice
şi verifică realizarea serviciilor conform contractelor

Comisia de mobilitate
-verifică dosarele cadrelor didactice nominalizate pentru restrângere de activitate,
celor care au nevoie de completare de norme,
-verifică şi ierarhizează dosarele cadrelor didactice care doresc transfer consimţit la
şcoala noastră

2.5.4. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare

a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează
auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de
Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor
educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora
și atingerii standardelor naționale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării schemei de
încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor și o propune spre
dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta
stabilită la nivel național; pentru învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul
professional, oferta de curriculum la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală
(CDL) şi este elaborate de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii
economici/autorităţile administraţiei publice locale şi propusă spre dezbatere
consiliului profesoral.
c) elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să conducă la
atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice
și a planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare și notare;
f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se
realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și
instruire practică are obligația de a complete condica de prezență inclusiv cu tema orei
de curs;
h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor;
12
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i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învățare
ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;
j) organizează activități de formare continuă și de cercetare — acțiuni specifice unității
de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;
m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare
formațiune de studiu;
n) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de
organizare și funcționare al unității.

2.6. Compartimente
Şcoala de conducători auto

 Organizează activitatea legată de conducerea auto
 Intocmeşte rapoarte şi grafice de lucru aferente
 Organizează activitățile prevăzute în protocoalele de colaborare cu alte școli

Compartimentul secretariat
1) Compartimentul secretariat cuprinde, posturile de secretar-șef și informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii
legali sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii
consiliului de administrație.
(4) Compartimentul secretariat are următorele atribuţii:
a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente
solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și
actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind
mișcarea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de
administrație;
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor
naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor
referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor
școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor
de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat
prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin
ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de
persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor,
potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității
de învățământ;
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m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul
contabilitate;
n) gestionarea corespondenței unității de învățământ;
o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare,
contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al
unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile
directorului, stabilite în sarcina sa.
(5) Secretarul-șef al unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de
prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.
(6) Secretarul-șef răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs,
împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal
în acest sens.
(7) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în
perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.
(8) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de
sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de
învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
(9) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a
oricăror acte de studii sau documente școlare de obținerea de beneficii materiale

Compartimentul contabilitate

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în
care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și
transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și
contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă
aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați
asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil”.
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
(4) — Serviciul financiar are următoarele atribuții:
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de
învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului
de administrație;
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform
legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează
patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a
documentelor;
g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile
prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
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l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administrație, prin care se angajează fondurile unității;
m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim
special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând
operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile
consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Compartimentul administrativ
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și
cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ
(3)Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere,
igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didacticomateriale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de
învățământ;
e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea
bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
g) evidența consumului de materiale;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ
privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a
contractelor;
j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare,
hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Cantina
 Desfăşoară activitățile aferente compartimentului
Internatul
 Desfăşoară activitățile aferente compartimentului
 Realizează rapoarte şi grafice de activitate
 Realizează activitatea educativă din internat în corelație cu activitățile școlii

Cabinet medical
 Desfăşoară activitățile aferente compartimentului
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Centrul de Documentare si Informare
(1) În Liceul Tehnologic “Alexandru Borza” funcționează Centrul de documentare și informare.
(2) Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor şi a Ordinul MENCS nr.
5079/2016 referitor la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, modificat prin Ordinul MEN nr. 3027/8.01.2018.
(3) Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare se subordonează directorului.
(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul
documentarist, cât și bibliotecarul școlar.
(5) În unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la
Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learning.
(6) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ, pentru a
acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, precum și elevilor care nu
pot frecventa temporar școala, din motive de sănătate.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Procesul de învăţământ la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” este structurat după
cum urmează:






Liceu rută directă:
- (IX-XII ) zi
- (XII-XIII) seral
Școala profesională:
- IX-XI
Şcoala postliceală
Școala postliceală de maiștri

3.1. Dispoziţii generale









Personalul din şcoală este format din personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi
personalul administrativ.
Personalul şcolii are datoria de a-şi îndeplini toate obligaţiile cuprinse în fişa postului,
precum şi alte sarcini trasate de către directorul şcolii în interesul bunului mers al
procesului instructiv-educativ.
Personalul şcolii are datoria să respecte normele de protecţia muncii în conformitate cu
Legea nr. 316/2006 , Hot.de Guvern 1425/2006 şi normele PSI în conformitate cu Legea
nr. 307/2006, completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 163/2007,
responsabil PSI, diriginţii şi maiştrii instructori fiind direct responsabili de instruirea şi
respectarea acestor norme de către tot personalul angajat şi de către elevi.
Personalul de serviciu al şcolii are datoria de a anunţa imediat conducerea şcolii despre
orice incident sau eveniment care poate pune în pericol desfăşurarea procesului
instructiv-educativ, integritatea fizică a elevilor şi a salariaţilor unităţii şcolare,
deteriorarea bazei materiale.
Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută decentă în timpul serviciului şi o comportare
decentă în faţa elevilor.
Este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru şi
prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului.
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Personalul şcolii are dreptul la concediu de odihnă, conform legislaţiei în vigoare,
concediul se va efectua de regulă în vacanţele şcolare, conform planificării făcute de
conducerea unităţii, la propunerea şefilor de compartimente.
Persoanele care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de muncă pot fi sancţionate în mod gradat
de către directorul unităţii şcolare, la propunerea şefilor de compartimente sau a
membrilor Consiliului de Administraţie. Sancţiunile se aplică numai în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Personalul şcolii are datoria de a-şi perfecţiona pregătire profesională permanent.
În caz de boală, salariaţii şcolii trebuie să anunţe conducerea unităţii în prima zi de
concediu medical.
Orice schimbare a programului şcolii se face numai cu aprobarea conducerii, la
propunerea şefilor de compartimente.
Între orele 8,00 – 14,00 poarta şcolii este închisă.
Accesul elevilor se realizează pe baza carnetului de elev

3.2. Personalul didactic

3.2.1. Drepturile cadrelor didactice











Personalul didactic de predare şi de instruire practică din Liceul Tehnologic “Al. Borza”
are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 şi în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din
2005 capitolul VII actualizate.
Cadrul legal permite manifestarea libertăţii profesionale în ceea ce priveşte:
a.
conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale
disciplinelor de învăţământ prin metodologii care respectă principiile
psihopedagogice
b.
utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării
obligaţiilor profesionale
c.
organizarea cu elevii a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare
ştiinţifică
d.
colaborarea cu părinţii şi alte activităţi colective cu caracter pedagogic
e.
înfiinţarea în instituţia noastră a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi,
cenacluri, formaţii artistice şi sportive şi publicaţii
f.
evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat şi
potrivit conştiinţei proprii
g.
participarea la viaţa şcolară în compartimentele care vizează organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ
Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici
o autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor
didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau
publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este
pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv
în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă
Inregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul
celui care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice
de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic
respectiv;
Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public
şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale,
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profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu
prevederile legii;
Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate
întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează
prestigiul învăţământului şi al liceului, precum şi demnitatea profesiei de educator;
Personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de
acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la
manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al liceului
Personalul şcolii (didactic, de instruire practică, auxiliar, administrativ), precum şi
membrii ai familiilor acestora (rude de grad I-dacă fac parte din sistemul de
învăţămant) au dreptul de a se înscrie la şcoala de şoferi la un tarif preferenţial.
Personalul şcolii (didactic, de instruire practică, auxiliar, administrativ) are dreptul la
zile libere în timpul anului şcolar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.2.2. Sarcinile cadrelor didactice
Art. 1. Personalul didactic din Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” are drepturi şi
obligaţii conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Statutul personalului didactic din
învăţământul preuniversitar şi Regulamentului intern.
Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi
morală care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
Art. 2. Principala activitate a personalului didactic este organizarea şi desfăşurarea
activităţii didactice la clasă.
Art. 3. În scopul realizării unei activităţi didactice în concordanţă cu programele şcolare
personalul didactic are obligaţia întocmirii planificărilor anuale semestriale şi a unităţilor de
învăţare conform reglementărilor specifice fiecărei arii curriculare.
Art. 4. Personalul didactic are obligaţia ca până la începerea anului şcolar să se
informeze asupra structurii anului şcolar, a programelor şcolare specifice materiilor predate, a
modificărilor produse în structura materiei, etc.
Art. 5. În scopul realizării în bune condiţii a procesului de învăţământ cadrele didactice
propun şefului de catedră activităţi compatibile cu programa şcolară planuri de dotare a
laboratoarelor, a sălilor de clasă cu material didactic.
Art. 6. Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută decentă în timpul serviciului, o
comportare corectă în faţa elevilor şi să folosească un vocabular îngrijit .
Art. 7. Este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru şi
prezentarea la serviciu în stare de ebrietate.
Art. 8. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare şi să
încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă,
privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.
Art. 9. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse
corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.
Art. 10. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la
siguranța copiilor/ elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților
școlare și extracurriculare/ extrașcolare.
Art. 11. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz,
instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență
socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor,
inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.
Art. 12. Personalul şcolii are datoria de a-şi perfecţiona pregătirea profesională
permanent. Aceste date sunt puse la dispoziţia personalului didactic de către conducerea şcolii
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(în cadrul consiilor profesorale), şeful de catedră, Comisia de curriculum şi de către Comisia
pentru dezvoltare personală şi evoluţie în carieră.
Art. 13. În caz de boală sau alte probleme familiale, salariaţii şcolii trebuie să anunţe
conducerea unităţii (director sau director adjunct) în termen de 24 de ore(vezi cap. Sancţiuni).
Art. 14. Orice schimbare a programului şcolii şi a orarului se face numai cu aprobarea
conducerii la propunerea şefilor de compartimente.
Art. 15. Personalul didactic are obligaţia de a fi punctual la toate activităţile şcolii (vezi
cap. Sancţiuni).
Art. 16. Personalul didactic are obligaţia de a fi prezent la toate şedinţele de catedră şi
consiliile profesorale. Nerespectarea acestei îndatoriri atrage după sine sancţionarea cadrului
didactic în cauză (vezi cap. Sancţiuni).
Art. 17. Fiecare cadru didactic răspunde de păstrarea bunurilor materiale din sala de
clasă în care îşi desfăşoară ora (vezi cap. Sancţiuni).
Art. 18. La ieşirea din clasă cadrul didactic are obligaţia de a închide sala de clasă, iar
dacă este ultima să verifice dacă elevii lasă în ordine sala de curs: table ştearsă, scaunele la locul
lor, băncile curate. (vezi cap. Sancţiuni)
Art. 19. Personalul didactic va efectua serviciul în şcoală conform planificării comisiei
de organizare în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs (cf. art. 50 din Regulamentul
cadru-2016, modificat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018) . Neefectuarea serviciului atrage după
sine sancţionarea cadrului didactic în cauză (vezi cap. Sancţiuni- profesor de serviciu).
Art. 20. Personalul didactic al şcolii are datoria să semneze zilnic condica de prezenţă
la începutul activităţii. (vezi cap. Sancţiuni).
Art. 21. Personalul didactic al şcolii are obligaţia să treacă în carnetul de elev notele pe
care le acordă elevilor.
3.2.3. Sancţiuni pentru personalul didactic
Faptele care pot constitui obiectul sancţionării vor fi analizate de către Comisia de
cercetarea a abaterilor disciplinare în urma sesizărilor primite şi vor fi aprobate de către
Consiliul Profesoral al şcolii, care stabileşte sancţiunea, conform legislaţiei în vigoare.
3.3. Comisiile metodice

În cadrul Liceului Tehnologic „Alexandru Borza” personalul didactic este grupat în
funcţie de natura materiei predate pe comisii, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

Comisia

Discipline de Cultură Generală
Discipline tehnice

Responsabil de comisie

Prof. Stupar Mariana
Prof.Toader Ancuţa

3.3.1. Sarcinile responsabililor de comisii metodice
a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice
(întocmește și completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea
instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, elaborează rapoarte și analize,
propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu
membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități stabilite prin
regulamentul de organizare și funcționare al unității);
b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice; atribuția de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este
stipulată în fișa postului didactic;
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c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de
învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui
membru al catedrei/comisiei metodice;
d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ;
f) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei
metodice sau la solicitarea directorului;
g) elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care
le prezintă în consiliul profesoral;
h) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare.

3.3.2. Sancţiuni – responsabil arie curriculară/catedră
ABATEREA
Documentele catedrei neîntocmite
Proiecte CDL nevizate şi neaprobate de ISJ
Nu face asistenţă la ore la profesorii
debutanţi
Neîntocmirea orarului de recuperare a
materiei neparcurse

SANCŢIUNEA
Înlocuire
Diminuarea calificativului
Diminuarea calificativului
Diminuarea calificativului

3.4. Diriginţi
(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial și anual, planificarea activităților conform
proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care
îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.
(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și
sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de
dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz.
(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare
profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe
baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”;
b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor
naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educației cu alte ministere,
instituții și organizații.
(5) Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională se
consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de
directorul unității.
(6) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după
consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi.
(7)Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali,
profesorul diriginte stabilește cel puțin o oră în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia,
pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(8) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali
de la fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.
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Atribuţiile diriginţilor – conform art. 76 şi 77 din Regulamentul cadru-2016, modificat prin
OMEN nr. 3027/08.01.2018

1. organizează și coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de
câte ori este cazul;
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
e) activități educative și de consiliere;
f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități
extracurriculare:
2. monitorizează;
a) situația la învățătură a elevilor;
b) frecvența la ore a elevilor;
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de
voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații
specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiveducativ,
care-i implică pe elevi;
b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consigliere și orientare a elevilor
clasei;
c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi,
pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării
bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură
cu colectivul de elevi;
d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care
vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți
parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale
elevilor clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor
referitoare la elevi;
4. informează:
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de învățământ;
b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și
parcursul școlar al elevilor;
c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul
elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu
părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe
nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de
organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.
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e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările
disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;
5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în
conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.
Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinți,
tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează
în catalog și în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;
f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
legislația în vigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea
portofoliului educațional al elevilor;
h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
i) elaborează portofoliul dirigintelui.

3.4.1. Sancţiuni – diriginţi

Abaterea
Nu întocmeşte la timp catalogul, statisticile
Nu informează familia elevilor despre
situaţia la învăţătură şi disciplină
Nu urmăreşte recuperarea daunelor
produse de elevii clasei

Sancţiunea
Diminuarea calificativului
Diminuarea calificativului
Plata daunelor respective

3.5. Activităţi extraşcolare/extracurriculare
Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc
de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale
a unității
de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței
școlare, precum și de remediere a unor problem comportamentale ale elevilor.
Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara
orelor de curs.
Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în
incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în
cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale,
culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație
rutieră,
antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.
Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative,
concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări,
expediții, școli, tabere și
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite,
ateliere deschise etc.
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Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către
profesor diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de
învățământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale
consiliului reprezentativ al părinților şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea
există, a tutorilor sau a susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune
unitatea de învățământ.
Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a
altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face
în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și
cercetării științifice.
Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație
al unității de învățământ.
Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se
centrează pe:
a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie;
b) gradul de responsabilizare și integrare socială;
c) cultura organizațională;
d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.
Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este
realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare
și extrașcolare.
Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de
învățământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de
administrație.
Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de
învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.
Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ
este parte a evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.

CAPITOLUL 4. - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR

4.1. REGULAMENTUL INTERN – ELEVI
4.1.1.Dispoziţii generale
Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor
legale.
Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin
participarea la toate activităţile existente în programul liceului.
Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor/profesor , care
consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă
Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este
vizat de către liceu, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al directorilor
Elevii din Liceul Tehnologic„ Alexandru Borza” au ca organizaţie reprezentativă Consiliul
Elevilor.
Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 78 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, ale art. 111– 137 din din Regulamentul cadru-2016, modificat prin OMEN nr.
3027/08.01.2018
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4.1.2.Drepturile elevilor
(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc
toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă
şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de
învăţământ;
Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea
studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor,
pregătirii şi competenţelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea
corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin
utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea
formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile
şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii
locale/partenerilor economici;
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de
învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii
pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie,
vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme
medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi
din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba
română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetaredezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte
dintre părţi;
j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de
trasee flexibile de învăţare.
n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la
biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse
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necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele
resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita
resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale
elevilor, în timpul programului de funcţionare.
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se
consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de
personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate;
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore
pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei
minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
semestru;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu
un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi
de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade
şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către
terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile
conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la
programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi
extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi
să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot
promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind
promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital,
în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care
sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe
anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării
celor mai eficiente metode didactice. bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate,
înaintea consemnării acestora, cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de
transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; dd) dreptul de a
avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau
tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; ee) dreptul de a participa la programele de
pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora
de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
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În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,
stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al
elevului, poate acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic
să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris,
conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea
probelor orale sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice
de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi
care reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată
în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de
către cele două cadre didactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota
acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota
acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi
aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care
să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice
din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.
Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă,
naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot
parcursul anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin
(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru
care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în
cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dusîntors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor
aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice
dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării
învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa
profesională”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ
special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de
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asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare,
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de
protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a
Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de
autorităţile competente;
i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială
(hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul
unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi
cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale
unităţilor respective;
k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe
şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională
sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
l) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi
internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar,
pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,
de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice,
conform legii.
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din
străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1),
conform legii;
În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):
a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi
numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
conform legii;
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de
rezultatele elevilor, conform legii;
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu
alte persoane juridice sau fizice, conform legii;
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile
legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu
domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din
învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau
al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau
fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de
internat.
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile
aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice
dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:
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a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.
Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu
avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi
obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de
unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii,
informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi
alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;
Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid,
în funcţie de resursele disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;
4.1.3.Sarcinile şi obligatiile elevilor
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară
decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în
vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta
vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru
refuzarea accesului in perimetrul şcolii.
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în
lucrările elaborate;
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de
învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în
pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la
care au acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţiile de învăţământ preuniversitar;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia
lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul
anului şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi
personalul unităţii de învăţământ;
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de
particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un
comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi
de a respecta regulile de circulaţie;
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q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de
vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de
prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de
protecţie a mediului.
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de
recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol
sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
s)Accesul elevilor în incinta şcolii se face pe poarta II (intrarea prin curte) pe baza carnetului
de elev.
Este interzis elevilor :
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a
ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări,
substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme
sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi
deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte
persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic
în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ
sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de
învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara
ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi
al diriginţilor;
n)Scrisul pe bănci, deteriorarea mobilierului, a pereţilor şi a tuturor bunurilor din baza
materială a şcolii ; deteriorarea afişierelor ;
o)Consumul de seminţe în sălile de clasă, în curte sau pe coridoare
p)Să filmeze oriunde în perimetrul şcolii, fără aprobarea conducerii şcolii;
r)Să posteze în spaţiu virtual, imagini din şcoală fără aprobarea conducerii şcolii.
s)Să părasească incinta şcolii pe parcursul programului, exceptie făcand situațiile de urgenţă,
folosind bilet de voie semnat de diriginte/profesor de serviciu.
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4.1.4.Sancţionarea elevilor
Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat,
care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform
prevederilor Statutului elevilor (Ordinul 4742/10.08.2016)
Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de
învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara
perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de
unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
Sancţiunile care pot fi applicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de
liceu, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării
acesteia sau ulterior, după caz.
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Sancţiuni
Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
1. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie
insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului.
Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de către directorul unităţii de
învăţământ.
2. Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte,
cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
 Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au
petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează
în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi
prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
 Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care
acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
 Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul
documentului.
 Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, în învăţământul primar.
3. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de
mvaţamant.
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4. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se
consemnează
într-un
document
care
se
înmânează
de
către
învăţător/institutor/profesorul
pentru
învăţământul
primar/profesorul
diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al
elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
 Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral,
la propunerea consiliului clasei.
5. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii
care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul
orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către
acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal.
 Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi
se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
 Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral,
la propunerea consiliului clasei.
6. Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ
preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
 Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de
învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o
perioadă de timp;
 Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot
transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea
prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.
6.1.Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi
unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior
al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul
act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ,
sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
 Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din
totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de
studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
 Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate
aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
 Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral,
în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului
şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
 Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral,
la propunerea consiliului clasei.
6.2.Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se
aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri
deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
 Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral,
la propunerea consiliului clasei.
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 Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral,
în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului
şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal
6.3.Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere
pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din
învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
 Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în
acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului profesoral
privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din
care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre
sancţionare.
 Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral,
în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Anularea sancţiunii
După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se
reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la 4.4, lit. b)-d) dă
dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală,
până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către
entitatea care a aplicat sancţiunea.
Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore
pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Pagube patrimoniale
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu
şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor
respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau
deteriorarea manualelor şcolare.
Contestarea
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către
elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la
aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi
atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de
învăţământ, conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul
Educaţiei Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.
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4.1.5. Dispoziţii tranzitorii
a. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
examenelor/evaluărilor naționale.
b. Ȋn unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în
vigoare.
c. În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea
telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă
utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în
situaţia folosirii lor în procesul educative sau în situaţii de urgenţă. Pe durata
orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala
de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educative.
d. În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă
orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
e. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al
elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală,
interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

4.2.REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL INTERNATULUI
CAPITOLUL 1 - Organizarea şi funcţionarea internatelor şcolare

Art. 1. Internatele şcolare se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a
hotărârilor de guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale
Art. 2. În internatele şcolare sunt cazaţi, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localităţii în
care este situată şcoala.
Art. 3. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către reprezentantul conducerii şcolii
(consultarea cu pedagogul şcolar/SUPRAVEGHETIRI DE NOAPTE).Solicitările de primire în
internat se fac în scris la secretariatul şcolii / SAU SERVICIUL ADMINISTRATIV de care aparţine
internatul la încheierea anului şcolar şi, în cazuri deosebite cu 15 zile înaintea începerii anului
şcolar.
Art. 4. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat pentru băieţi şi
fete şi pe cicluri de învăţământ şi clase.
Art. 5. Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecţiilor, activităţi administrativgospodăreşti, servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de domenii de interese
ale elevilor,comunicarea cu părinţii care au obligaţia să completeze fişa pentru
părinţi,consilierea elevilor,comunicarea cu diriginţii, psihologul şcolar,profesori,de educaţie
igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ţine cont de particularităţile de vârstă ale
elevilor, asigurându-se zilnic 8-11 ore de somn pentru elevi.
Art. 6. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul
inventar şi lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse şi obligaţiile elevului
şi ale administraţiei.
Art. 7. Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi socialgospodăreşti din internate se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a personalului
funcţional şi de servire şi cu sprijinul cadrelor didactice.
Art.8. Conducerea internatului şcolar revine directorului şcolii pe lângă care funcţionează
internatul sau unuia dintre directorii adjuncţi.
Art.9 Elevii care săvârşesc fapte care aduc atingere legilor în vigoare şi regulamentului
intern vor fi sancţionaţi în functie de gravitatea faptelor
Art.10 Comitetul de camin , se alege la începutul fiecărui an scolar şi este format :
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presedinte,secretar şi 3 membrii.
a. pe fiecare palier se va numi o persoana responsabilă care va raporta pedagogului orice problema
ivita şi va fi responsabilă pentru buna desfăşurare a activităţii
b. săptămanal va fi desemnat un elev de serviciu pe cameră, care are datoria de păstra curăţenia
(miercurea rămanad ziua de curăţenie generală , la care participa toţi), prin rotaţie toţi elevi din
fiecare cameră.
c. Se numesc elevii dintr-o cameră care vor fi responsabili de curăţenia din sala de studiu, hol, casa
scărilor, grupul sanitar şi sectoarele exterioare.
CAPITOLUL – 2 Dispoziţii Generale

1.Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului Tehnologic„Alexandru Borza” din
Cluj-Napoca pentru elevii interni cuprinde normele de funcţionare ale căminului, prevederile
specifice unui cămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
2. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile
regulamentului constituind obligaţii acorduale.
3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru
elevii cazaţi în cămin.
4. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare şi masă este data de 25 a lunii în curs
pentru luna următoare.
5. Elevii Liceului Tehnologic„Alexandru Borza” au prioritate la repartizarea în cămin. În limita
locurilor disponibile vor putea fi cazaţi elevi de la alte instituţii de învăţământ, pe baza
recomandării eliberate de instituţia respectivă şi cu condiţia încheierii acordului de cazare
pentru un an şcolar.
6. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea
descrescătoare a mediilor, pe baza cererilor depuse la secretariatul liceului (cu număr de
înregistrare) în luna iunie.
Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administrație al școlii.

CAPITOLUL 3 - Atribuţii şi responsabilităţi ale pedagogului/ administratorului
/profesorul de serviciu (pentru perioada orara 8-12

Art.3.(1)- Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de
elevi.
(2)- Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor: lectură particulară,audiţii, serbări,
participări la activităţi sportive, activităţi cultural- artistice, plimbări, etc.
(3)- Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi
disciplină la elevi
(4)- Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală, cantină.
(5)- Convoacă personalul auxiliar care se ocupă de întreţinerea căminului pentru orice
defecţiune care apare şi urmăreşte ca aceste reparaţii să fie făcute în timp util.
(6)- În timpul programului de dimineaţă urmăreşte ca toţi elevii din cămin să fie la şcoală
şi nu le permite acestora ca în timpul programului să se întoarcă în cămin pentru a absenta de
la unele ore de curs.
(7)- Anunţă cadrele medicale din şcoală de situaţiile în care unii elevi se îmbolnăvesc şi au
nevoie de îngrijire medicală
(8)- Verifică dimineaţa şi seara curăţenia în camere, verifică modul în care este întreţinută
camera cu tot ce se află în dotarea ei: aparatură, mobilier, pereţi, obiecte sanitare, etc.
(9)- Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce pot apărea în legătură
cu anumite abateri de la disciplina de cămin sau devieri de comportament ale copiilor lor cazaţi
în cămin. Informează apoi şi diriginţii de la clasele în care învaţă respectivii elevi, de situaţiile
apărute şi de asemenea, pe directorul şcolii.
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(10)-Tine registru cu evidenţa şi frecvenţa elevilor in cămin
(11)- Alege modalităţi de comunicare cu elevii
(12)- Identifică nevoile elevilor
(13)- Informează familia elevului despre orice probleme care pot apărea
(14)- Determină implicarea elevilor în procesul de învăţare şi în activităţile din cămin
(15)- Identifică, solicită şi recepţionează materialele consumabile pentru cămin
(16)- Completeaza biletele de voie care asigura invoirea elevilor pentru o anumita perioada
de timp, permitandu-le accesul in afara campusului
(17)- Intocmeste procesul-verbal pentru activitatile din ziua respectiva, discuta cu unii
elevi care au savarsit abateri , rezolva unele dispute aparute intre elevi
(18)- Supravegheaza programul de servire a mesei, asigura conditiile corespunzatoare
pentru servirea meselor principale ale zilei
CAPITOLUL 4 - Atribuţii şi responsabilităţi ale supraveghetorului de noapte

Art.4.(1)- Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de
elevi.
(2)- Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor: lectură particulară,audiţii, serbări,
participări la activităţi sportive, activităţi cultural- artistice, plimbări, etc.
(3)- Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi
disciplină la elevi
(4)- Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală, cantină.
(5)- Anunţă imediat părinţii (telefonic) de situaţiile neobişnuite ce apar în legătură cu numite
abateri de la disciplina de cămin sau devieri de comportament ale copiilor lor cazaţi în cămin.
Informează apoi şi diriginţii de la clasele în care învaţă respectivii elevi, de situaţiile apărute şi
de asemenea, pe directorul şcolii.
(6)-Tine registru cu evidenţa şi frecvenţa elevilor in cămin
(7)- Alege modalităţi de comunicare cu elevii
(8)- Identifică nevoile elevilor
(9)- Informează familia elevului despre orice probleme care pot apărea
(10)- Identifică, solicită şi recepţionează materialele consumabile pentru Cămin
(11)- Completeaza biletele de voie care asigura invoirea elevilor pentru o anumita perioada de
timp, permitandu-le accesul in afara campusului
(12)-Intocmeste procesul verbal de predare/primire a serviciului zilnic.
CAPITOLUL 5 - Elevii
ART.1. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau
religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de
acestea, are calitatea de elev.
Art.2.(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/
profesor, care consemnează, in mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3) Evidenţa prezenţei elevilor se face ori de cate ori este nevoie de catre pedagog
/supravegheator, care consemnează, în mod obligatoriu fiecare absenţă .
(4) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor
cazuri de forţă majora, dovedite cu acte legale sunt considerate motivate.
Art.3.(1) Motivarea absenţelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
(a) adeverinţa eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi
avizată de medicul şcolar (dacă există).
(b) cererea scrisă a părintelui /tutorelui legal al elevului adresată directorului si
aprobată de acesta, în urma consultarii cu dirigintele.
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CAPITOLUL 6 - Comitetul de cămin
Art.9,1. Comitetul de cămin are datoria de a menţine ordinea şi disciplina din cămin.
Art.9,2. Comitetul de cămin are datoria de a judeca cinstit, drept şi onest pentru sancţiunile
date elevilor care nu respectă regulamentul în vigoare.
Art.9,3. Comitetul de cămin este format din:
a) Preşedinte.
b) Vicepreşedinte.
c) Membri 3 elevi;
d) Şefi de paliere, care vor fi numiţi din rândurile membrilor;
Art.9.4. Comitetul de cămin se va întruni o dată pe lună , sau de câte ori va fi nevoie.
Art.10. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, în locul special amenajat în acest
sens.

CAPITOLUL 7 - Drepturile elevilor interni
1. Elevii interni au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în
cămin, pe o durată limitată, în următoarele condiții:
a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului.
b) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 19.00, excepţie de la
această regulă făcând doar profesorii, diriginţii, părinţii ori fraţii/surorile persoanei vizitate.
c) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a
primit vizitatorii.
2. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de cameră
,frigider,uscător pentru păr, un calculator, laptop sau notebook, cu condiţiile respectării
normelor PSI în vigoare, cu acordul pedagogului şi al colegilor de cameră.
3. Elevii interni au dreptul să folosească reţeaua de televiziune şi internet prin cablu în
condiţiile prevăzute în acordul de cazare.
4. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș pentru diverse activitati culturale ,sportive ,etc ,în
următoarele condiții:
a) în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afara școlii
(cercuri sau cluburi al căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară efectuate în
particular, tratamente medicale, lecții de conducere auto, etc.)
-Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de
programul activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. concursuri,
campionate) vor fi anunțate formal cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea
pentru participare din partea conducerii școlii și a pedagogului.
b) în baza unui bilet de voie semnat de pedagog, cu specificarea intervalului orar pentru care
se acordă învoirea și scopul acesteia.
c) în baza unui tabel nominal semnat de organizator și de direcțiunea școlii în cazul deplasărilor
în grup (excursii, vizite, vizionări de spectacole sau alte evenimente).
d) în situații de urgență, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal, cu
confirmarea ulterioară a acesteia.
e) în cazul în care elevii interni sunt invitați să îşi petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă,
un coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea
părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin trei zile înaintea
datei pentru care se solicită învoirea.
5. Elevii interni au dreptul să plece acasă sau să rămână în cămin în fiecare weekend, cu condiția
să își anunțe intenția până cel târziu joi, ora 15:30. Familiile elevilor interni vor face
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aranjamentele necesare pentru cazarea elevilor care nu pot merge acasă (ex. elevii din
Republica Moldova) în aceste weekend-uri.
6. Elevii interni au dreptul ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul şcolar
următor, cu condiţia ca anterior părăsirii căminului, să încheie acordul de cazare .
7. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună şi geamurile
de la camere ,igenizarea camerelor la începutul anului şcolar şi la cazările
ocazionale(concursuri-olimpiade)întreţinerea şi repararea defecţiunilor care apar inevitabil.
CAPITOLUL 8 - Obligaţiile elevilor interni

1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de ordine
interioară.
2. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a le
deteriora.
Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia
nou.
Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării
vinovatului.
3. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a
instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună.
4. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună.
5. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul,
comitetul de cămin-cantină analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor
prin:
- recuperarea pagubei de la toti locatarii camerei , ;
- eliminarea din cămin la a doua abatere;
6. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi.
7. Să respecte programul orar al căminului:
a. Ora de deşteptare: 06.30
b. Mic dejun: 06.30 – 7,45
c. Prânz: 14.00 – 15.30
d. Meditaţii 16.00 – 18.00
e. Învoire 18.00 – 20.00
f. Cina 1900– 20.30
g. Programul de curăţenie şi igienă personală ora 21 -2130
h. Programul de curăţenie generală, miercuri
i. Ora de stingere 2200
j. Program de meditaţii,sâmbăta şi duminica,de la 930 la 1300
k.Învoiri,sâmbăta şi duminica,de la 1300 la 20 00.
8. Să respecte angajaţii din personalul administrativ (administrator, magazioner,
pedagog,supraveghetori de noapte, femei de servici, bucătărese portari). Se va utiliza un limbaj
şi un comportament în conformitate cu cerinţele „Codului bunelor maniere”.
9. La sfârşitul anului şcolar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare
elev şi de d-na. pedagog.
10. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), elevul este obligat să predea pedagogului
inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare.
11. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei) elevii interni sunt obligaţi să-şi achite toate
restanţele de plată privind taxa de cazare, masă şi consumul de utilităţi.
12. Elevii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ
gospodăresc:
 să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise;
 să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri);
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să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect şi nu sunt
pierderi de apă caldă ori rece.

CAPITOLUL 9 - Interdicţii pentru Elevii interni

1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanţelor
halucinogene, pedagogul căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa conducerea
şcolii şi în acelaşi timp organele de poliţie competente în situaţia în care există indiciile
săvârşirii unor astfel de fapte.
2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa
alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe
agravante.
3. Petrecerile în cămin sunt interzise.
4. Fumatul în cămin este interzis.
5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile( în condiţiile în care nu este
frigider).
6. Se interzice deținerea și/sau utilizarea unor aparate electrice (cană electrică, fierbător, etc.),
cu excepția celor prevăzute la Capitolul II, punctul 2.
7. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor de sex opus.
8. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele
camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.
9.Se interzice furtul din avutul scolii sau proprietate individuala.
10. Acte de vandalism.
11. Se interzice introducerea sau posesia armelor albe, a spray-urilor paralizante, produselor pirotehn
spray-uri lacrimogene în incinta căminului.
12 Se interzice. manifestari violente faţă de colegi şi fata de personalul angajat a căminului
13.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia
nou.
14. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi
implicit, unităţii de învăţământ.
CAPITOLUL 10 - Sancţiuni –elevi

Nota : Comisia pentru prevenire si eliminarea Violentei , a faptelor de coruptie si discriminare
in mediul şcolar si propunerea de înbunătăţire a calităţii va apărea cu
prescurtarea: CPEV
ABATEREA
SANCŢIUNEA
Nerespectarea orarului sau tulburarea
-10 pct. penalizare
linistii
Inducerea in eroare a personalul
-30 pct.penalizare
Se interzice cu desăvârşire fumatul
-Sesizarea dirigintelui;
consumul ori comercializarea, în incinta
-Sesizarea Politiei.
-Eliminarea din camin
căminului, a substanţelor halucinogene.
Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa
alcoolului nu vor fi considerate ca
circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca
circumstanţe agravante.
Petrecerile în cămin sunt interzise
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În camere este interzis gătitul şi păstrarea -observatie individuala şi eliminarea
alimentelor perisabile( în condiţiile în care alimentelor perisabile
nu este frigider).
-10 pct penelizare
Se interzice deținerea și/sau utilizarea
- observatie individuala,eliminara acestor
unor aparate electrice (cană electrică,
aparate electrice.
fierbător, reşou ,incalzitoare etc.), cu
-20 pct penalizare
excepția celor prevăzute la Capitolul II,
punctul 2.
Se interzice cu desăvârşire 1. aruncarea de -observatie individuala si 10 pct penalizare
obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe
,-mustrare scrisă, si 20 pct,penalizare
ferestrele camerelor şi holurilor, 2.incalcarea-Sesizarea CPEV.
regulamentului de colectarii selective a gunoiului
3.escaladarea pervazelor ,balustradelor ori aplecat
peste pervaz şi balustradă
Furtul din avutul scolii sau proprietate
--Sesizarea CPEV;
individuala
-Sesizarea Politiei paralelă;
-Eliminarea din cămin.
Se interzic actele de vandalism
-observatie individuala si 10 pct penalizare,
-mustrare scrisă si 30 pct penalizare,
-Sesizarea CPVE
Se interzice manifestari violente faţă
-observatie individuala si 10 pct penalizare,
de colegi şi personalul angajat a căminului. -mustrare scrisă si 30 pct penalizare,
-Sesizarea CPVE
Se interzice introducerea sau posesia
Sesizarea CPVE
armelor albe, a spray-urilor paralizante,
Eliminarea din cămin.
incinta căminului.
Se interzice deteriorarea obiect din
-Repararea sau achiziţionarea altuia nou;
cameră sau cămin.
-La a doua abatere Eliminarea din cămin.
Păstrarea curăţeniei şi golirea coşurilor de
câte ori este necesar
Se interzice utilizarea în camere a
cablurilor de prelungire aranjate
necorespunzător pentru prevenirea
accidentelor.
Se interzice intrarea elevilor interni în
camerele colegilor de sex opus.

-observatie individuala si 10 pct penalizare,
-mustrare scrisă si 30 pct penalizare
-observatie individuala si 10 pct penalizare,
-mustrare scrisă si 30 pct penalizare
-observatie individuala si 10 pct penalizare,
-mustrare scrisă si 30 pct penalizare

1.La acunularea a 75 pct.penalizare Se sesiseaza CPVE .
2.la acumularea a 100 pct. Penalizare se sesizeaza PCVE cu propunerea de eliminare a elevului
din camin.
CAPITOLUL 11 - Atribuţiile responsabilului pe palier
-Să respecte şi să pună în practică deciziile pedagogului;
-Să asigure buna desfăşurare a programului de gospodărie seara şi dimineaţa şi în ziua
propusă pentru curăţenia generală;
-Să verifice păstrarea curățeniei la grupurile sanitare (toalete și dușuri seara şi dimineaţa) ;
-Să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apă caldă şi rece sunt închise după
fiecare funcționare;
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-Să prevină şi să aplaneze conflictele care pot apărea între elevii cazaţi în cămin şi să aducă la
cunotinţa pedagogului de serviciu într-un timp optim;
-Să raporteze pedagogului toate problemele existente în cămin ;
-După efectuarea programului de igenizare personală să verifice funcţionarea băilor;

CAPITOLUL 12 - Atribuţiile şefului de cămin
-Să se consulte cu comitetul de cămin pentru toate activităţile care se desfăşoară în cămin;
-Să aducă la cunoştinţa pedagogului deserviciu dimineaţa orice defecţiune ori funcţionare
anormală a instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă
comună;
-Să propună diverse activităţii educative şi să se implice în organizarea acestora;
-Să participe la toate şedinţele de organizare şi să contribuie cu propuneri;

CAPITOLUL 13 - Norme de igienă individuală în colectivitate

-

-

1. ECHIPAMENT.
Fiecare elev este obligat să deţină următoarele obiecte personale :
periuţa şi pasta de dinţi, pahar ;
săpun, prosop, şlapi, şampon de păr ;
periuţa de unghii, perie de păr, unghiera sau foarfeca de unghii ;
lighean pentru spălarea lenjeriei intime şi detergent ;

2. OBLIGAŢII
În ceea ce priveşte igiena individuală :
zilnic (sau de cate ori este nevoie)- duş cu apă caldă şi săpun ;
spălat pe dinţi cel puţin dimineaţa şi seara ;
zilnic- sau de cate ori este nevoie- schimbarea lenjeriei intime, inclusiv a şosetelor şi
spălarea acestora ;
spălatul pe mâini după fiecare folosire a toaletei şi înainte de mese ;
spălatul pe cap săptămânal sau de cate ori este nevoie ;
prezentarea la medic imediat în cazul apariţiei unor fenomene neobişnuite cutanate,
digestive sau respiratorii ;
păstrarea ordinei şi curăţeniei, în mod permanent, în dulapul personal ;
aranjarea zilnica a patului personal ;
stocarea încălţămintei astfel încât aerisirea ei să nu deranjeze colegii de cameră ;

3. SUNT INTERZISE URMĂTOARELE :
depozitarea alimentelor în dulap ;
schimbarea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi de igienă personala între
elevi ;
folosirea patului altui elev ;
intrarea in pat cu alte haine decât cu pijamaua ;
depozitarea unor substanţe rău mirositoare în dulapuri.
Încălcarea acestor norme de igienă va fi sancţionată de conducerea unităţii în funcţie
de decizia Consiliului de Administraţie
Comercializarea produselor de orice fel în interiorul internatului/şcolii

CAPITOLUL 15 - Măsuri pentru prevenirea şi combaterea incendiilor
Riscul de incendiu: este criteriul de performanţă care reprezinta posibilitatea globală de
izbucnire a incendiilor, determinată de interacţiunea proprietăţilor specifice a materialelor şi
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substanţelor combustibile cu surse potentiale de aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi
timp şi spaţiu.
-se va stabili si se va preciza pe zone, spaţii, încăperi.
-este obligatorie luarea de măsuri pentru preîntâmpinarea propagării incendiilor pe
faţadele construcţiilor.
Instalaţiile aferente construcţiilor: exploatarea sistemelor, instalaţiilor de orice categorie,
cu defecţiuni, improvizaţii, sunt interzise.
-pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor
tehnologice, se
interzice utilizarea necorespunzatoare sau solicitarea acestora peste limita admisă.
-functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform
instrucţiunilor de funcţionare este interzisă.
-executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de catre personalul
neautorizat şi necalificat este interzisă.
-utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă.
-prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor se face numai în
locuri amenajate, asigurându-se supraveghere permanentă.
-fumatul în locuri cu pericol de incendiu, stabilite ca atare prin reglementări specifice sau
prin dispoziţii ale persoanelor fizice sau juridice abilitate, este interzis.
-locurile în care este permis fumatul se dotează şi, după caz, se marchează conform
reglementărilor specifice.
-menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare a energiei electrice.
-folosirea dispozitivelor, aparatelor şi uneltelor neprotejate corespunzator sau care pot
produce scântei prin funcţionare este interzisă.
-se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire .

Contravenţiile prevăzute se sancţionează după caz:

-sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz.
-constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cătreComisia Psi a Scolii,
Prin foc deschis se înţelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfăşoară
într-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de:
brichete, chibrituri, luminări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură. Se
interzice lăsarea focului fără supraveghere, scăpat de sub control deoarece focul deschis se
poate propaga la materialele şi elementele combustibile din apropiere.
Incendiile produse de fumat se datorează atât flăcării utilizate pentru aprinderea ţigării, cât
şi restului ce rămâne la terminarea procesului de fumat.
Reşourile constituie sursa frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzatoare sub
birouri, paturi, unde posibilitatea de a intra în contact cu materialele combustibile este foarte
mare.
Reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi
a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei
electrice la care sunt racordate.
CAPITOLUL 16 - Dispoziţii Finale
1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 18.09.2017 şi va fi afişat atât la
avizierul de la intrare în cămin cât şi în fiecare cameră, pe site-ul şcolii.
2. In cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul căminului va anunţa imediat,
telefonic, pe directorul şcolii şi cu aprobarea acestuia, organele de poliţie.
3. In cazul nerespectării prevederilor din acordul de cazare şi a celor din prezentul regulament,
conform art.6 al acordului de cazare administraţia căminului este îndreptăţită să propună
rezilierea acordului de cazare.
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4. Anterior rezilierii,pedagogul căminului va înainta conducătorului unității de învăţământ un
exemplar din declaraţiile referitoare la caz, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la
prevederile acordului de cazare şi/sau de la cele ale regulamentului de ordine interioară.
5. Tot anterior desfiinţării acordului de cazare, administraţia căminului va anunţa şi familia
locatarului.
6. Rezilierea acordului de cazare produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor
menţionate la punctele 3 şi 4, (dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost achitată), fără
restituirea vreunei sume de bani.
7. Locatarul exclus din cămin pentru nerespectarea prevederilor acordului de cazare ori pe cele
ale regulamentului de ordine interioară nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite
accesul în cămin nici ca vizitator.
8. Fiecare elev va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile specificate în cazul
nerespectării acestuia.
ANEXĂ.

Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului Tehnologic„Alexandru Borza”
din Mun. Cluj Napoca pentru studenţii interni cuprinde normele de funcţionare ale căminului,
prevederile specifice unui cămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
STUDENTII CAZATI IN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA SE
OBLIGA SA RESPECTE ROI-UL SPECIFIC CAMINELOR DE ELEVI.
Capitolul 1 – Dispoziţii Generale
1. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile
regulamentului constituind obligaţii acorduale.
2. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru
studenţi cazaţii în cămin.
3. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare şi masă este data de 25 a lunii în curs
pentru luna următoare. NEINDEPLINIREA ACESTEI PREVEDERI DUCE LA REZILIEREA
CONTRACTULUI DE CAZARE.
4.Pâna cel tirziu in ultima zi a lunii in curs , serviciul contabilitate va inainta un tabel cu
elevii/studentii care au acces in camin incepand cu luna urmatoare.(daca au taxele la zi)
CAPITOLUL 2 - Drepturile studenţilor
1. Studenţii interni au dreptul să primească în cameră vizita părinţilor, fraţi, cu
aprobarea pedagogului de serviciu şi înregistrarea acestora;
a) persoanele străine: colegi, cunoştinţe, prieteni,vor efectua vizita studenţilor în sala
de lectură cu acordul pedagogului;
b) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 2000.Nu se admite
rămânerea lor peste noapte.
c) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana
care a primit vizitatorii
2. Studenţii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii
de cameră televizor, uscător pentru păr, laptop sau notebook cu condiţiile respectării normelor
PSI în vigoare, cu acordul pedagogului şi al colegilor de cameră.
3. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună,
igenizarea camerelor la începutul anului şcolar şi la cazările ocazionale (concursuri-olimpiade)
întreţinerea şi repararea defecţiunilor care apar inevitabil.
CAPITOLUL 3 - Obligaţiile studenţilor
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1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de ordine
interioară.
2. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a le
deteriora.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau
achiziţionarea altuia nou în termen de 48 de ore. Costul va fi suportat de către persoana
vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului.
3. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a
instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună.
4. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună.
5. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul,
comitetul de cămin-cantină analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor
prin:
- redistribuirea în alte camere, individual;
- eliminarea din cămin;
6. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi.
7. Să respecte programul orar al căminului:
a. Mic dejun: 06,50 – 07,45
b. Prânz: 14,00 – 16,00
c. Cina ; 19,00 – 20,30
d. Programul de curăţenie şi igienă personală ora -20 ,00 – 21,45
e. Programul de curăţenie generală, miercuri -ora 1900– 2030
f. Ora de stingere 2300
g. In zilele de vineri şi sambătă program flexibil
h. Intrarea în cămin duminica se face pană la ora 2300.
8. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), studentul este obligat să predea pedagogului
inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare.
 dacă lipseşte din cameră cazarmamentul şi sunt daune vor fi anunţaţi părinţii de cele
constatate,urmând să suporte contravaloarea acestora.
9. Studenţii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ
gospodăresc
 să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete / dușuri);
 să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise după
fiecare utilizare;
10.Studenţii cazaţi în cămin sunt obligaţi să prezinte adeverinţă de student în maxim o lună de
la începerea anului universitar.
11.Ieşirea din cămin după ora 23 este interzisă.
CAPITOLUL 4 - Interdicţii pentru Studenţi

1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanţelor
halucinogene, pedagogul căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa conducerea
şcolii şi în acelaşi timp organele de poliţie competente în situaţia în care există indiciile
săvârşirii unor astfel de fapte.
2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa
alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe
agravante.
3. Petrecerile în cămin sunt interzise.
4. Fumatul în cămin este interzis.
5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile (în condiţiile în care nu este
frigider).
6. Este complet interzisă intrarea studenţilor interni în camerele colegilor de sex opus.
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7. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele
camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.
8.Se interzice furtul din avutul scolii sau proprietate individuala.
9. Se interzic actele de vandalism.
10. Se interzice introducerea sau posesia armelor albe, a spray-urilor paralizante, în incinta
căminului.
11 Se interzic manifestările violente faţă de colegi şi faţă de personalul angajat a căminului
12.Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia
nou.
13. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi
implicit, unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL 5
ORGANIZAREA SERVICIULUI ÎN ŞCOALĂ
Sarcinile responsabilului cu serviciul în şcoală
Art.1. Instruieşte cadrele didactice asupra responsabilităţilor pe care le au ca profesori de
serviciu, în cadrul Consiliului profesoral de semestru.
Art.2. Va avea un dosar care să cuprindă următoarele documente:
 planificarea semestrială a profesorilor de serviciu
 tabel nominal a cadrelor didactice cu semnătura de luare la cunoştinţă a
responsabilităţilor pe care le au ca profesori de serviciu
 sarcinile profesorului de serviciu în şcoală
 orarul şcolii
 tabele cu suplinirile (când este cazul)
 tabel nominal cu profesorii de serviciu pe holuri
 tabel nominal cu profesorii maiştri de serviciu în curtea şcolii
Art.3. Face planificarea semestrială a profesorilor de serviciu în şcoală şi o afişează în sala
profesorală.
Art.4. Operează personal eventualele modificări la planificarea profesorilor de serviciu.
Art.5. Asigură înlocuirea cu un alt cadru didactic în cazul în care profesorul de serviciu anunţă
că nu poate veni la şcoală .
Art.7. În fiecare zi de vineri verifică registrul cu procese verbale de la cursurile de zi şi luni
dimineaţa pentru cursurile serale şi întocmeşte o listă cu abaterile consemnate pe care o va
preda directorului adjunct.
Art.8. Sprijină şi îndrumă activitatea profesorului de serviciu.
Art.9. Va prezenta în Consiliul Profesoral un raport semestrial al serviciului în şcoală şi va lua
măsurile necesare pentru corectarea serviciului.
Art.10. Va sesiza Direcţiunea în legătură cu abaterile profesorilor de serviciu.
Art. 11. În cazul absențelor motivate (concedii medicale) prezintã o listã cu profesorii
suplinitori directorului adjunct pentru redistribuirea acestora.
Art. 12. Numeşte profesorii responsabili de holuri în timpul pauzelor.
FIŞA POSTULUI RESPONSABILULUI CU SERVICIUL PE ŞCOALĂ

Art. 1- Instruieşte cadrele didactice asupra responsabilităţilor pe care le au ca profesori de
serviciu, în cadrul consiliului profesoral de semestru.
Art.2 - Va avea un dosar care să cuprindă următoarele documente :
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-planificarea lunară a profesorilor de serviciu ;
-tabel nominal a cadrelor didactice cu semnătura de luare la cunoştinţă a
responsabilităţilor pe care le au ca profesori de serviciu ;
-sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală
-orarul şcolii ;
Art.3 - Face planificarea lunară a profesorilor de serviciu şi o afişează în sala profesorală.
Art.4 - Operează personal eventualele modificări la planificarea profesorilor de serviciu.
Art.5 - Asigură înlocuirea cu un alt cadru didactic în cazul în care profesorul de serviciu
anunţă că nu poate veni la şcoală.
Art.6 - În cazul în care profesorul de serviciu întârzie motivat sau dacă lipseşte pe o perioadă
determinată în timpul serviciului în şcoală, asigură personal suplinirea acestuia.
Art.7 - Sprijină şi îndrumă activitatea profesorului de serviciu.
Art.8 - Monitorizeaza completarea corecta a proceselor verbale si intocmirea lor zilnica de
catre profesorul de serviciu.
Art. 9- Monitorizeaza completarea tabelelor cu elevii care nu au carnete dimineata de catre
profesorul de serviciu din curte.
FIŞA POSTULUI PROFESORULUI DE SERVICIU

Art.1-Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe intervalul 7,45-14,10 dimineaţa şi
16,00-21,00 după masă.
Art.2-Activitatea profesorului de serviciu este subordonată conducerii şcolii.
Art. 3 – Profesorul de serviciu desemnat în curtea şcolii , începe activitatea la ora 7.40 la poarta
şcolii unde verifică intrarea elevilor la şcoală pe baza carnetului de elev si completează tabelul
cu elevii care nu au carnet, tabel care apoi va fi depus în sala profesorală în dosarul
corespunzator pentru a putea şi consultat de către diriginţi.
Art.4-Profesorul de serviciu deschide cataloagele la ora 7,45 şi face inventarul lor. In cazul în
care constată lipsa vreunui catalog, verifică procesul verbal încheiat de profesorul de serviciu
din ziua precedentă şi anunţă imediat conducerea şcolii .
Art. 5- Profesorul de serviciu asigură suplinirea profesorilor absenţi din ziua respectivă
Art.6-Pe toată perioada serviciului în şcoală profesorul se va găsi în incinta şcolii.
Art.7-Profesorul de serviciu impreună cu membrul C.A. delegat reprezintă conducerea şcolii în
relaţiile cu elevii, profesorii şi persoanele străine pe perioada absenţei din şcoală a directorilor.
Art.8 -Profesorul de serviciu răspunde direct de accesul în şcoală a persoanelor străine.
Art.9-Profesorul de serviciu răspunde personal de inventarul sălii profesorale, cataloage,
starea materială a clădirii, coridoarelor şi a curţii.
Art. 10- La sfărşitul programului verifică inventarul cataloagelor şi închide dulapul cu acestea.
In cazul in care lipsesc cataloage verifica unde sint acestea si consemneaza in procesul verbal
locul in care acestea se gasesc. Profesorul de serviciu nu paraseste scoala pana cand nu stie
unde sunt toate cataloagele. Daca nu se gasesc cataloage si nici nu stie unde sunt anunta imediat
conducerea scolii.
Art.11-La sfărşitul programului profesorul de serviciu întocmeşte procesul verbal în care
consemnează toate situaţiile de indisciplină grave, daunele materiale, vinovaţii precum şi
măsurile luate privind aplanarea conflictelor sau recuperarea daunelor.
Art. 12-Profesorul de serviciu nominalizează în procesul verbal profesorii absenţi în ziua
respectivă .
Art.13- Profesorul de serviciu nominalizează în procesul verbal profesorii care au întârziat la
ore.
Art.14-Profesorul de serviciu de la cursurile serale îşi încheie serviciul în şcoală după ultima
oră de curs şi nu mai repede de ora 21.00.
Art.15-La terminarea serviciului profesorul de serviciu de la cursurile serale va încheia
procesul verbal în care consemnează toate problemele întâlnite pe parcursul desfăşurării
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programului. In cazul în care lipsesc cataloage verifică unde sunt acestea şi consemnează în
procesul verbal locul în care acestea se găsesc. Profesorul de serviciu nu părăseşte şcoala pană
cand nu ştie unde sunt toate cataloagele. Dacă nu se găsesc cataloage şi nici nu ştie unde sunt
anunţă imediat conducerea şcolii.
Art.16-Profesorul de serviciu de la cursurile serale are aceleaşi sarcini ca şi cel de la cursurile
de zi.
Art.17.Profesorul de serviciu din curte va întocmi un tabel nominal cuprinzând elevii întârziaţi
şi elevii care au comis abateri, cu specificarea clasei din care fac parte îl va afişa în sala
profesorală pentru a putea fi consultat de către diriginţi şi va fi introdus în dosarul de evidenţă
a elevilor întârziaţi.Diriginţii vor lua măsuri corespunzătoare. Daca au aparut abateri grave
acestea se vor completa in procesul verbal.
Art.18- Dacă nu poate veni la ora 7,45 profesorul de serviciu care a fost planificat anunţă
conducerea şcolii şi responsabilul cu serviciul în şcoală va lua măsuri de suplinire
Art.19-Comunică în cel mai scurt timp situaţiile de indisciplină grave sau daunele materiale
majore pe perioada serviciului şi măsurile luate.
Art.20-Profesorul de serviciu va asigura păstrarea ordinei şi disciplinei pe culuarele şcolii
precum şi în curtea şcolii.
Art.21.In fiecare pauză profesorul de serviciu va scoate elevii în curtea şcolii (pe timp frumos)
şi va asigura ordinea şi disciplina pe holuri când plouă.
Art.22- Profesorul care este de serviciu la seral va avea grijă să verifice şi să securizeze
cataloagele la sfârşitul orelor.
Art.23-Profesorul care este de serviciu la seral va interzice şi va urmări ca elevii de la seral să
producă stricăciuni. Elevii în pauze vor fi scoşi în curtea şcolii.
Art.24-In caz de evenimente deosebite (incendiu,inundatii,accidente etc.)anunta
conducerea şcolii,salvarea,pompierii,politia(112) prin secretariat si ajuta la evacuarea elevilor,
ia masuri de prim ajutor respectand procedurile corecte impuse de legislatia in vigoare
Art. 25—profesorul de serviciu din camin va fi prezent in camin pe toata durata efectuarii
serviciului, iar in pauze va solicita un coleg sa-i duca si sa-i aduca in/din sala profesorala catalog

CAPITOLUL 6
ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV






Personalul administrativ are datoria să semneze condica de prezenţă la începutul şi la
sfârşitul activităţii, menţionând orele la intrarea şi la ieşirea din unitatea şcolară.
Programul de lucru pentru , portari ,pedagogi şi muncitori este stabilit de şefii de
compartimente şi aprobat în C.A.la sfârşitul fiecărei luni, pentru luna următoare.
La sfârşitul fiecărui an şcolar întregul personal administrativ va primi câte un calificativ
pentru modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu.
Calificativele vor fi propuse de către şefii de compartimente şi aprobate în Consiliul de
administraţie.
Pentru şefii de compartimente propunerile vor fi făcute de către conducerea şcolii.

ADMINISTRATOR


Administratorul şcolii este subordonat directorului unităţii şcolare.
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Va controla, îndruma şi coordona munca personalului de la cantină, internat,a
personalului de curăţenie şi de întreţinere de întreţinere.
Va urmări executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la spaţii şi mobilier deteriorat
Va verifica zilnic caietul sectoarelor pentru a putea lua cât mai repede măsurile necesare
în vederea remedierii unor stricăciuni sau defecţiuni.
Va verifica zilnic la începutul programului şi la sfârşitul acestuia starea de curăţenie în
şcoală, curte, ateliere, sala de sport şi va lua măsurile ce se impun .
Se îngrijeşte de procurarea, păstrarea şi repartizarea materialelor de întreţinere.
Se ocupă, din timp, pentru pregătirea şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai
bune condiţii.
Completează zilnic condica de prezenţă a personalului de întreţinere.
Face parte din comisiile de inventariere, casare şi clasare a bunurilor.
Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi a inventarului instituţiei, pe
care îl repartizează pe gestionari şi a căror evidenţă o ţine într-un dosar.
Nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de
învăţământ.

RESPONSABILITĂŢI

Răspunde de păstrarea bunurilor şi de inventarul şcolii, a materialelor pe care le
repartizează când este cazul de a fi utilizate.
 Răspunde de înzestrarea şi aprovizionarea claselor cu materialele necesare.
 Răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcţie de nevoile şcolii.
 Răspunde de prezentarea la serviciu a personalului din subordine.
 Răspunde şi coordonează activitatea personalului de întreţinere şi curăţenie, (mecanici,
fochişti, tâmplar, electrician, îngrijitoare, portari).
 Răspunde de iluminatul şi încălzirea şcolii.
 Răspunde de îndrumarea şi instruirea personalului de îngrijire şi de pază.
 În fiecare dimineaţă la ora 8.00 organizează o şedinţă de lucru pentru repartizarea
sarcinilor din ziua respectivă.
 In cazul în care unul dintre muncitorii din subordine este găsit sub influenţa alcoolului
este trimis acasă, se va asigura suplinirea sa şi abaterea va fi consemnată într-un raport
scris adresat conducerii şcolii.
Programul de lucru este stabilit de comun acord cu conducerea şcolii, în funcţie de
nevoile şcolii şi de respectarea Codului muncii.


SANCŢIUNI
Dacă nu-şi îndeplineşte sarcinile de serviciu administratorul va fi sancţionat cu mustrare în faţa
Consiliului de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară conform
legislaţiei în vigoare.
INGRIJITOR - INTREŢINERE, CURĂŢENIE ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ







Este subordonat administratorului şi conducerii şcolii
Are relaţii funcţionale cu compartimentul administrativ, corpul profesoral, elevi
Asigură şi menţine curăţenia în spaţiile şi încăperile care i-au fost repartizate
Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar şi materialele din sălile de curs care i-au
fost repartizate
Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune
Nu părăseşte locul de muncă decât cu aprobarea administratorului sau a conducerii
şcolii. În caz contrar absenţa din unitate se consideră nemotivată (vezi Sancţiuni).
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La terminarea programului închide geamurile, robinetele de apă precum şi instalaţia de
iluminat din sectorul aferent.
 Îndeplineşte, când este cazul, sarcina de curier şi portar
 Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi
prezentarea la locul de muncă sub influenţa alcoolului (vezi Sancţiuni)
 Femeile de serviciu vor supraveghea coridoarele şi grupurile sociale ale sectoarelor
unde-şi desfăşoară activitatea în timpul orelor.
Programul de lucru este stabilit de comun acord cu conducerea şcolii, în funcţie de
nevoile şcolii şi de respectarea Codului muncii.


SANCŢIUNI




Dacă părăseşte locul de muncă fără aprobarea administratorului sau a conducerii şcolii
absenţa se consideră nemotivată şi atrage după sine diminuarea salariului
corespunzător perioadei de timp absentate.
În funcţie de gravitatea abaterii personalul de întreţinere va fi sancţionat cu mustrare în
faţa Consiliului de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară
conform legislaţiei în vigoare.
Dacă personalul de întreţinere este găsit sub influenţa alcoolului este trimis acasă, ziua
respectivă este considerată nemotivată, va fi sancţionat cu mustrare în faţa Consiliului
de administraţie, iar la repetarea abaterii (3 rapoarte) sancţiunea aplicată va fi conform
legislaţiei în vigoare, până la desfacerea contractului de muncă.

MUNCITOR CALIFICAT ÎNTREŢINERE (INSTALATOR, ELECTRICIAN, TÂMPLAR, FOCHIST,
MECANIC)

Este subordonat administratorului şi conducerii şcolii.
Are relaţii funcţionale cu administratorul şi cu cadrele didactice
Are relaţii de colaborare cu întreg personalul şcolii şi cu diferiţi agenţi economici pentru
procurarea unor piese.
 Execută lucrările de întreţinere şi reparaţii repartizate de către administrator sau
directorul şcolii, potrivit calificării.
 Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în primire
 Răspunde de recepţia cantitativă şi calitativă făcute în şcoală şi ateliere
 La terminarea unei lucrări solicită administratorul pentru efectuarea recepţiei.
 Nu părăseşte locul de muncă decât cu aprobarea administratorului sau a conducerii
şcolii. În caz contrar absenţa din unitate se consideră nemotivată (vezi Sancţiuni).
 Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi
prezentarea la locul de muncă sub influenţa alcoolului (vezi Sancţiuni)
Programul de lucru este stabilit de comun acord cu conducerea şcolii, în funcţie de
nevoile şcolii şi de respectarea Codului muncii.




SANCŢIUNI
 Dacă părăseşte locul de muncă fără aprobarea administratorului sau a conducerii şcolii
absenţa se consideră nemotivată şi atrage după sine diminuarea salariului
corespunzător perioadei de timp absentate.
 În funcţie de gravitatea abaterii muncitorul de întreţinere va fi sancţionat cu mustrare
în faţa Consiliului de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară
conform legislaţiei în vigoare.
 Dacă muncitorul este găsit sub influenţa alcoolului este trimis acasă, ziua respectivă este
considerată nemotivată, , va fi sancţionat cu mustrare în faţa Consiliului de
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administraţie, iar la repetarea abaterii (3 rapoarte) sancţiunea aplicată va fi conform
legislaţiei în vigoare, până la desfacerea contractului de muncă.

PORTAR

Este subordonat administratorului şi conducerii şcolii
Are relaţii de colaborare cu responsabilul cu serviciul în şcoală, cu profesorul de
serviciu.
 Răspunde de toate evenimentele care se petrec în timpului serviciului său.
 La ora 7.30 deschide poarta de la sala profesorală.
 În fiecare dimineaţă, împreună cu responsabilul cu serviciul în şcoală, legitimează elevii
la intrarea în şcoală
 În timpul orelor, porţile şcolii sunt închise, accesul maşinilor şi utilajelor făcându-se
numai cu aprobarea conducerii şcolii.
 Accesul pe poarta destinată maşinilor şi utilajelor nu se va face pe durata pauzelor,
pentru evitarea accidentelor.
 Evidenţa intrărilor şi ieşirilor maşinilor şi utilajelor se va ţine într-un registru.
 Accesul elevilor în şcoală după pauză se face tot pe baza carnetului de elev
 Elevii care întârzie la ore vor avea acces doar pe poarta II, cu reţinerea carnetului de elev
de către portar pentru a fi consemnaţi în registru, poarta II fiind închisă după ce
s-a sunat de intrare şi au intrat toţi elevii de lângă poartă.
 Nu părăseşte locul de muncă decât cu aprobarea administratorului sau a conducerii
şcolii. În caz contrar absenţa din unitate se consideră nemotivată (vezi Sancţiuni).
 Dacă portarul este găsit sub influenţa alcoolului este trimis acasă, ziua respectivă este
considerată nemotivată, iar la repetarea abaterii sancţiunea aplicată va fi conform
legislaţiei în vigoare, până la desfacerea contractului de muncă.
 Va permite accesul studenţilor şi elevilor în cămin pe timpul nopţii conform precizărilor
din Regulamentul de funcţionare a căminului-internat.
Programul de lucru este stabilit de comun acord cu conducerea şcolii, în funcţie de
nevoile şcolii şi de respectarea Codului muncii.



SANCŢIUNI




Dacă părăseşte locul de muncă fără aprobarea administratorului sau a conducerii şcolii
absenţa se consideră nemotivată şi atrage după sine diminuarea salariului
corespunzător perioadei de timp absentate.
În funcţie de gravitatea abaterii portarul va fi sancţionat cu mustrare în faţa Consiliului
de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară conform legislaţiei
în vigoare.
Dacă portarul este găsit sub influenţa alcoolului este trimis acasă, ziua respectivă este
considerată nemotivată, va fi sancţionat cu mustrare în faţa Consiliului de administraţie,
iar la repetarea abaterii (3 rapoarte) sancţiunea aplicată va fi conform legislaţiei în
vigoare, până la desfacerea contractului de muncă.

CAPITOLUL 7
SECRETARIATUL ȘCOLII
Dispoziţii referitoare la personalul didactic auxiliar
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Personalul didactic auxiliar are datoria să semneze condica de prezenţă la începutul şi
sfârşitul activităţii, menţionând orele la intrarea şi la ieşirea din unitatea şcolară.
Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar este de regulă cuprins între 715, exceptând programul de lucru pentru bibliotecarul şcolii, care se va desfăşura
conform planificării avizate de conducerea şcolii.
Reţinerea după programul de lucru al personalului şcolii se face la cererea şefilor de
compartimente cu aprobarea directorului şcolii şi numai în interesul bunului mers al
procesului instructiv-educativ.
Orarul de funcţionare al secretariatului este stabilit pe învăţământul zi-seral de către
directorul şcolii.
Se va stabili un orar de lucru cu publicul.
Personalul didactic auxiliar se va preocupa de perfecţionarea continuă având obligaţia
ca o dată la 5 (cinci) ani să participe la cursuri de perfecţionare în specificul funcţiei pe
care o îndeplineşte în cadrul şcolii.
Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.
La sfârşitul fiecărui an şcolar personalul didactic auxiliar va primi câte un calificativ
pentru modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu. Calificativele vor fi propuse de
către directorul unităţii şi aprobate în Consiliul de administraţie.

SECRETAR ŞEF










Secretarul şef va completa diplome de bacalaureat, certificate de absolvire a şcolii
profesionale şi complementare, atestate pentru meserie, imediat după susţinerea
examenelor şi sosirea formularelor tipizate în şcoală.
Gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor,
monitorizează soluţionarea corespondenței
Întocmeşte, la termenele stabilite, statele de plată ale salariilor cuvenite personalului
didactic, administrativ şi de întreţinere, răspunzând de evidenţa prezenţei salariaţilor
la serviciu şi de exactitatea sumei calculate.
Răspunde de prezenţa şi îndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului din
subordine.
Răspunde de distribuirea corespondenţei către I.S.J.,director şi profesori
Verifică zilnic mail-ul şcolii
Completează machetele solicitate de ISJ
Completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate,
utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ,
privind situaţia şcolară a elevilor și a statelor de funcţii
Intocmeşte, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților liceului;

SANCŢIUNI


Pentru neîndeplinirea oricărei sarcini de serviciu sancţiunea aplicată este retragerea pe
o lună a indemnizaţiei (de conducere).

CONTABILITATE



Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii
financiar-contabile a liceului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Rezolvă problemele şcolii în domeniul financiar-contabil şi bugetar.
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Contabilul trebuie să cunoască toate documentele şi actele normative cu privire la
contabilitatea şcolară
Trebuie să fie corect, conştiincios şi disciplinat în întreaga sa activitate.

ATRIBUŢII DE SERVICIU










Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii
financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ;
Gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învățământ preuniversitar, în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile Consiliului de
administraţie
Intocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor
metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ;
Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de
lege şi ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar
Întocmeşte proiectele planurilor anuale de venituri şi cheltuieli ale şcolii, pe care le prezintă
spre verificare şi aprobare directorului şcolii
Urmăreşte executarea ritmică a bugetului şcolii
Instruieşte şi controlează periodic gestionarul şcolii
Întocmeşte la timp toate operaţiile contabile ale şcolii în conformitate cu dispoziţiile legale.
Fişe de necesare

SANCŢIUNI


În funcţie de gravitatea abaterii contabilul va fi sancţionat cu mustrare în faţa consiliului
de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară sau indemnizației
de conducere,conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 8
BIBLIOTECA
Pentru orice unitate şcolară biblioteca este un ajutor de mare importanţă în sprijinirea
procesului instructiv-educativ şi în dezvoltarea gustului de lectură în rândul elevilor.
Activitatea bibliotecii şcolii trebuie să fie bine organizată şi bine îndrumată de
conducerea şcolii.
Bibliotecarul este în subordinea directorului şcolii.
La sfârşitul fiecărui an şcolar bibliotecarul va primi un calificativ pentru modul în care
şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, propus de directorul şcolii şi aprobat în consiliul de
administraţie.
SARCINILE BIBLIOTECARULUI ŞCOLAR




Răspunde de organizarea bibliotecii şi asigură funcţionarea sa în conformitate cu
programul stabilit de conducerea şcolii
Organizează depozitul de carte şi manuale
Răspunde de organizarea, păstrarea şi securitatea fondului de cărţi şi de publicaţii
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Se îngrijeşte de propaganda cărţii în rândurile elevilor şi ale personalului şcolii,
organizând în acest scop expoziţii, simpozioane, recenzii, concursuri etc.
Se preocupă de îndrumarea lecturii elevilor şi îi ajută la alegerea materialului necesar
pentru diferite lucrări sau pentru activitatea din cercurile de specialitate, colective
redacţionale.
Răspunde de inventarul bibliotecii şi de documentele privitoare la evidenţa activităţii
bibliotecii, registrul de mişcare a fondului de publicaţii etc.
Participă la lucrările consiliului profesoral al şcolii, în care analizează activitatea
bibliotecii şi lectura elevilor.
Se îngrijeşte de elaborarea planurilor de muncă şi a dărilor de seamă privind activitatea
bibliotecii.
Se preocupă de perfecţionarea sa participând la cursuri de perfecţionare specifice cel
puţin o dată la cinci ani.
Răspunde de achiziţionarea de manuale
Răspunde de îmbogăţirea fondului de cărţi
Efectuează periodic inventarul fondului de cărţi
Răspunde de păstrarea bunurilor şi de inventarul bibliotecii
Are o strânsă colaborare cu diriginţii şi celelalte cadre didactice ale şcolii

SANCŢIUNI


Dacă nu-şi îndeplineşte sarcinile de serviciu bibliotecarul va fi sancţionat cu mustrare în
faţa Consiliului de administraţie până la reţinerea unui procent din retribuţia lunară
conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 9
CABINETUL MEDICAL
Şcoala este dotată cu cabinet medical autorizat în vederea supravegherii şi îngrijirii
sănătăţii elevilor.
Medicul şcolar nu este subordonat direct şcolii, însă are obligaţia să informeze periodic
conducerea asupra stării de sănătate a elevilor şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea
condiţiilor igienico-sanitare din şcoală.
Asistenţa medicală curativo-profilactică şi sanitară-antiepidemică o asigură personalul
medico-sanitar conform normelor şi dispoziţiilor în vigoare stabilite de Ministerul Sănătăţii. În
activitatea sa medicul şcolar este ajutat de personalul mediu sanitar, care îşi desfăşoară
activitatea permanent în cadrul programului zilnic al şcolii.
Potrivit dispoziţiilor ministerului de resort, medicul şcolar are următoarele sarcini:
 Organizează şi răspunde de activitatea de educaţie sanitară din şcoală
 Vizează scutirile medicale ale elevilor
 Efectuează vizita medicală a elevilor la început de an şcolar şi de semestru în timpul
orei de dirigenţie
 Urmăreşte igiena şi protecţia muncii elevilor
 Întocmeşte un tabel nominal cu elevii care au probleme medicale şi o predă la
secretariatul şcolii pentru a putea fi informaţi diriginţii.
 Avizează meniul de la cantină şi lista produselor care se pot comercializa prin
chioşcul şcolii
 Verifica bilanţul energetic al meniului la cantină,întocmeşte rapoarte lunare şi le
prezintă ca spre luare la cunoştinţă/luare de măsuri
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Verifică şi avizează calitatea meniului de la cantină, săptămănal , şi calitatea
produselor comercializate la chioşcul şcolii

Prin aceste atribuţii, medicul şcolar este un colaborator al directorului, al conducerii şcolii
şi al diriginţilor.
Medicul şcolar, prin întreaga activitate pe care o desfăşoară în şcoală, trebuie să fie şi un
bun pedagog în îndrumarea atentă a puberilor şi adolescenţilor.

CAPITOLUL 10 - ANEXE

Anexa nr. 1 - Componenţa Consiliului Profesoral
(an şcolar 2018-2019)
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numele şi prenumele
RĂDUŢ IOANA
MESTECAN CORNELIA
ABRUDAN ANDA
BOILĂ NARCISA

11

BUNA MARIA ALINA
CALDARE CONSTANTIN
CÂLNICEAN MARIA
CONT IONEL
CRIŞAN ELENA ANGELA
CRIŞAN RAZVAN

12

CURTA CODRUŢA
DAMIAN LIANA

13

FARMACIUC RODICA

14
15

GOGA TEODORA
IGNA MIHAELA

16
17

JANKO ŞTEFAN

18

JUCAN ŞTEFAN
LUCA VICTOR

19
20

LUNG LILIANA DANA
LUNGU ANA

21

MARIŞ TRAIAN

22

MICU LUCIAN

23

PĂLĂCEAN TEODOR

24

POPA RADU

25

ROTAR ADRIANA

26

SAFTA MARIOARA

27
28
29
30
31
32
33
34

SILAGHI DIANA
STȊRCU MARIANA
STUPAR MARIANA
SIMON IOSIF
TOADER ANCUŢA
TORGE NADIA
TUDOSE NELI
VULCU OVIDIU
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Disciplina
Director
Director adj.
Prof. Geografie
Prof. Discipline
economice
Prof. Lb.engleză
Prof. Educaţie fizică
Prof. Agricultură
Prof.Electrotehnică
Prof. Mecanică
Prof.Istorie
Prof. Dscipline
economice
Prof. Mecanică
Prof. Discipline
economice
Prof. biologie
Prof. Franceză
Maistru instr.
Preg.practicămecanică/ cond. auto
Prof. Mecanică

Grad didactic
I
I
II

Mod de incadrare
Titular det.
Titular
Titular

I

Titular

DEF
I
I
I/DR
I
I

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

I/DR

Titular

I

Titular

I

Titular

DEF
DEF

Titular
Titular

II

Suplinitor

II

Prof. fizica

I

Prof.Fizică
Prof.Română
Maistru instr.
Preg.practicămecanică/ cond. auto
Maistru instr.
Preg.practicămecanică
Maistru instr.
Preg.practicămecanică/ cond. auto
Prof. instr.
Preg.practicămecanică
Prof. Religie

I/DR
I

Suplinitor
Titular cu restrangere
activ
Titular
Titular

Prof. Matematica

I

Prof. socio-umane
Prof. TIC
Prof. Chimie
Prof. Mecanică
Prof. Mecanică
Prof.Română
Prof. Mecanică
Prof. Mecanică

DEF/DR
I
I
I
I
I
I
DEB/DR
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Titular

I

Titular

I

Titular

DEF

Titular

I/DR

Titular
Titular cu restrangere
activ
Titular
Titular
Suplinitor
Titular
Titular
Titular
Suplinitor

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Personalul didactic auxiliar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŞINCAI MARGARETA
CHELARU DELIA
SZABO GYONGYI
AJTAI IOAN
VIŞAN DANIELA
VUŞCAN SIMONA
BĂGĂREAN CAMELIA
BLANARI ROMULUS CĂLIN
COMAN ELENA

Bibliotecar
Secretar şef
Technician
Laborant
Contabil şef
Administrator
Supraveghetor noapte
Supraveghetor noapte
Informatician

IS
II S
IM
I PL
IS
IM
IG
IG
I SSD

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Şofer
Muncitor bucătar
Muncitor
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare venituri
Muncitor bucătar
Portar
Portar

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Cumul
Titular
Titular
Titular

Personalul nedidactic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POP GHEORGHE
KIS ANA
FODOR IOSIF
GIURGIU ILEANA
GYORKE ELISABETA
OLTEAN MARIA
POP ANA FELICIA
RUSAN MARIA
SYEKELY ANA-MARIA
BÂLC IOAN
OŞAN MIRCEA

Anexa nr. 2
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
prof. RĂDUŢ IOANA– Preşedinte director
prof.MESTECAN CORNELIA– director adjunct
prof. STUPAR MARIANA – reprezentant al cadrelor didactice
prof. TOADER ANCUŢA – reprezentant al cadrelor didactice
MUREŞAN ADRIAN – reprezentant al Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca
BODOCHI EMILIA – reprezentant al primarului
BUCUR ALEXANDRU - repr.ag.ec. S.C.Mecanica Marius
TODA OANA LĂCRIMIOARA rep.ag.ec SC Ocazii Auto
HUI CRISTINA repr. al părinţilor (XI A)
Observatori:
AJTAI IOAN – reprezentant al grupei sindicale SLIP
SZABO GYONGYI –reprezentant SIIP
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Anexa nr. 3

COMISII / COMPARTIMENTE 2017-2018
Comisii cu caracter permanent
nr. Crt. denumire
1 Comisia pentru Curriculum

responsabil
prof. Toader Ancuta

membri
prof. Stupar Mariana
bibliotecar Şincai Margareta
prof. Crisan Angela

Subcomisii
Comisia pentru completarea condicilor,
întocmirea orarului şcolii şi serviciul pe
scoala

responsabil

membrii

prof. Stircu
Mariana(orar)

Comisia pentru manuale gratuite
Comisia pentru colaborare cu agentii
economici

Şincai Margareta
prof. Popa Radu
Sergiu

administrator Vuscan
Simona (condica)
maistru instr.Micu Lucian
(serviciu curte)
prof. Curta Codruta
(serviciu scoala)
dirigintii cls 9-12

2

3

maistru instr. Mariş Traian
maistru instr. Micu Lucian
maistru instr. Pălăcean
Teodor
maistru instr. Petruş Ioan

Comisia de evaluare și
asigurare a calității -CEAC
coordonator
responsabil comisie

prof. Buna Maria Alina
dir. adj. Mestecan
Cornelia
Farmaciuc Rodica

Comisia pentru dezvoltare si
evolutie in cariera
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maistru instr. Jucan Stefan

Prof. Curta Codruta
prof. Costin Gheorghe
reprez elevi-Campean Crina (cls
11A)
reprez parinti-Popovici Dora
(cls IX-A)
reprez sindicat-Ajtai Ioan
reprez Consiliul Local-Găbudean
Călin Marcel

Prof. Igna Mihaela
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prof. Lungu Ana
prof. Crisan Razvan
prof. Silaghi Diana
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4

Comisia de securitate și sănătate
în muncă şi pentru situaţii de
prof. Tudose
urgenţă
Neli

Subcomisii
comisia de întreţinere şi
monitorizare a bazei materiale

responsabil
adm Vuscan
Simona

5

Comisia pentru control intern
managerial

Dir. adj. Mestecan
Cornelia

6

Comisia pentru prevenirea şi
eliminarea violenţei, a faptelor
de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii

Prof. Caldare
Constantin

Subcomisii
Comisia de monitorizarea a
absentelor
Comisia dirigintilor
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responsabil
psiholog Muresan
Carmen
prof. Lungu Ana
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prof. Crisan Mihai
mi Petrus Ioan
prof.mi. Popa Radu Sergiu
adm Vuscan Simona
pedagog - Blănari Călin
Szabo Gyongyi
membrii
Szabo Gyongyi
Coman Elena

Prof. Abrudan Anda
Prof. Luca Victor
Prof. Torge Nadia
Adm. Vuscan Simona

psiholog Muresan Carmen
prof. Torge Nadia (consiliul
elevilor)
prof. Costin Gheorghe
prof. Lumei Tiberiu
prof. Buna Maria Alina
reprez elevi - Peica Monica
(cls XI-A)
reprez parinti - Rîştei Stela
(cls X-A)
membrii
diriginti
Boila Narcisa– IX A
Caldare Constantin– X A
Silaghi Diana – X B
Farmaciuc Rodica – XI A
Trisca Rodica – XI B
Lungu Ana – XII B
Crisan Razvan – XII A
Toader Ancuta - IX B prof
Crisan Angela - IX C prof
Costin Gheorghe – X C prof

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Buna Alina – XI C prof
Micu Lucian – XI D prof
Tudose Neli - XI S
Lumei Tiberiu – XII S
Stupar Mariana – XIII S
Damian Liana - I PL
Curta Codruţa – II PL
Cont Ionel - I SM
Borza Gheorghe – II SM

Comisii cu caracter temporar
1 Comisia pentru imaginea şcolii

Comisia pentru monitorizare
2 documente şcolare

prof. Farmaciuc
Rodica

prof.Boila Narcisa (afisaj)
prof. Damian Liana (siteul scolii)
prof. Sabau Mircea Dan
mi Popa Radu Sergiu
mi. Petrus Ioan
mi. Palacean Teodor
mi. Maris Traian

dir. prof. Radut
Ioana
(registru matricol)

secretar sef Chelaru Delia

dir. prof. Radut
Ioana
(cataloage)

dir. adj.Mestecan Cornelia

Comisia pentru organizarea
examenelor (clasificări,
3 corigenţe, diferenţe)

prof. Trisca Rodica

prof. Lungu Ana
prof. Toader Ancuta
prof. Calnicean Maria
secretar sef Chelaru Delia

4 Comisia pentru achiziţii

dir. Prof. Radut
Ioana Margareta

informatician Coman
Elena
maistru instr Popa Radu
Sergiu
prof. Farmaciuc Rodica
adm Vuscan Simona

Comisia pentru burse şi ajutor
5 social

prof. Boila Narcisa

prof. Costin Gheorghe
prof. Buna Alina
maistru instr. Micu Lucian

57

| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” - Cluj-Napoca

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

prof. Crişan Elena Angela
prof. Toader Ancuţa
Chelaru Delia – secretar
şef
Vuşcan Simona – adm

Comisia de arhivare a
6 documentelor

Szabo Gyongyi

comisia pentru proiecte
7 europene

prof. Curta Codruta

prof. Igna Mihaela
prof. Buna Maria Alina
prof. Trisca Rodica

Comisia SNAC ( Strategia
Naţională de Acţiune
8 Comunitară)

prof. Torge Nadia

prof. Sabau Mircea Dan

Chelaru Delia

Comisii cu caracter ocazional
nr.crt.
1

denumire comisie
Comisia pentru inventariere

responsabil
Prof. Luca Victor

2

Comisia de receptie

adm Vuscan
Simona

3

Comisia de mobilitate

prof. Farmaciuc
Rodica

membri
prof. Tudose Neli
prof. Crisan Angela
prof. Borza Gheorghe Vasile
Ajtai Ioan
maistr instr Jucan Stefan
maistr instr Fratean Ioan

tehnician-Szabo Gyongyi
informatician- Coman Elena

prof. Buna Maria Alina
prof. Torge Nadia

Compartimente
nr.crt

denumire
Compartimentul
1 administrativ

membri

functia

Vuscan Simona

administrator
muncitor
intretinere
muncitor
intretinere
muncitor
intretinere

Pop Gheorghe
Clapa Vasilica
Coldea Ioan
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Fodor Iosif

2 Scoala de soferi

Compartimentul 3 Secretariat

Szekely Ana-Maria
Oltean Maria
Kis Ana
Giurgiu Ileana
Gyorke Elisabeta
Pop Ana Felicia
Rusan Maria
Bâlc Ioan
Oşan Mircea

Radut Ioana Margareta
Ajtai Ioan
Toader Ancuta
Visan Daniela
Chelaru Delia
Boca Daniela
Coman Elena

Compartimentul 4 Contabilitate

Visan Daniela
Szabo Gyongyi
Vuscan Simona

5 Internat

Ajtai Ioan

Centrul de Documentare si
7 Informare
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coordonator
responsabil
membru
contabil sef

secretar sef
secretar sef
informatician

contabil sef
tehnician
administrator

Blanari Romulus Călin

pedagog
supraveghetor
noapte
supraveghetor
noapte
supraveghetor
noapte

Tincu Rodica
Bonta Gabriela

medic
asistenta medicala

Sincai Margareta

bibliotecar

Băgărean Camelia
Câlnicean Octaviana
Ioana
6 Cabinet medical

muncitor
intretinere
muncitor bucatar
ingrijitor bucatarie
ingrijitor bucatarie
ingrijitor curatenie
ingrijitor curatenie
ingrijitor curatenie
ingrijitor curatenie
portar
portar
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Anexa nr. 4

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Aprobat în C.A. din 02.09.2014

Numărul fişei postului: ................................
Numele şi prenumele cadrului didactic: ...............................................................................................
Specialitatea: ..............................................................................
Perioada evaluată: .......................................................................
Calificativul acordat: ..................................................................
Domenii ale
Criterii de
Indicatori de performanţă
evaluării
performanţă

1. Proiectarea
activităţii

1.1Respectarea programei
ş c ol a r e a normelor de
elaborare a documentelor de
proiectare, precum şi adaptarea
acesteia la particularităţile
grupei/clasei.

1.2.Implicarea în activităţile de
proiectare a ofertei educaţionale la
nivelul unităţii
1.3 Folosirea TIC în activitatea de
proiectare.
1.4 Proiectarea unor activităţi
extracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul
managerial al unităţii
Total criteriu 1
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-Realizarea proiectării didactice
semestriale/anuale/
unităţi de învăţare conform normativelor în vigoare
-Respectarea termenelor de realizare a proiectării
didactice
-Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile
cognitive anterioare de învăţare ale elevilor
-Adaptarea documentelor de proiectare la nivelul
grupei/clasei
-Elaborare de CDL-uri şi obţinerea avizelor ISJ
-Elaborare proiecte educaţionale
-Documentele de proiectare sunt prezentate în
format electronic
-Proiectarea unor activităţi extracurriculare
corelate cu obiectivele curriculare
-Vizite/excursii de studiu
-Proiectarea unor activităţi extracurriculare în
parteneriat cu ONG-uri, instituţii de educaţie
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Punctaj
Maxim

8p
2p
2p
2p
2p

3p
1p
2p
1p
3p

15p

Punctaj acordat
AutoEvaluare
evaluar comisie
e

Evaluare
CA

Validare
consiliul
profesora
l
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2. Realizarea
activităţilor
didactice

2.1 Utilizarea unor strategii
didactice care asigură caracterul
aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
2.2Utilizarea eficientă a
resurselor materiale din unitatea
de învăţământ în vederea
optimizării activităţilor didacticeinclusiv resurse TIC.
2.3 Diseminarea, evaluarea şi
valorizarea activităţilor realizate.

3. Evaluare
rezultatelor
învăţării
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2.4.Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare,
participarea la acţiuni de
voluntariat.
2.5 Formarea deprinderilor de
studiu individual şi în echipă în
vederea formării/dezvoltării
competenţei de
,,a învăţa să înveţi”.
Total criteriu 2
3.1. Asigurarea transparenţei
criteriilor, a procedurilor de
evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare.

-Utilizarea metodelor activ-participative în cadrul
activităţilor didactice
-Formarea competenţelor specifice prin activităţi de
învăţare cu caracter practic-aplicativ
-Asigurarea inter/transdisciplinarităţii
-Utilizarea manualelor în activitatea de predareînvăţare
-Utilizarea auxiliarelor curriculare autorizate
(culegeri, alte manuale alternative, bibliografie etc)
-Utilizarea bazei logistice a şcolii, inclusiv a
mijloacelor audiovizuale şi PC
-Desfăşurarea de lecţie deschisă la nivel de catedră
sau zonă
-Organizare şi realizare de activitate metodică la
nivelul catedrei sau grupei zonale în vederea
diseminării
-Valorizarea activităţilor în vederea elaborăii
ghidului de bune practici
-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare proiectate.
-Participarea la activităţi de voluntariat

-Aplicarea unor metode de muncă independentă:
studiu individual, proiecte, portofolii, referate etc.
-Dezvoltarea competenţelor de muncă în echipă
prin proiecte, munca pe grupe etc.
-Stabilirea procedurii de evaluare
-Stabilirea şi comunicarea criteriilor de evaluare
către educabili
-Comunicarea rezultatelor evaluării
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10p
4p
3p
3p
5p
1p
2p
2p
3p
1p
1p

1p
2p
1p
1p
5p
2,5p
2,5p
25p
2p
1p
0,5p
0,5p
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3.2. Aplicarea testelor
predictive, interpretarea şi
comunicarea rezultatelor.
3.3. Utilizarea diverselor
instrumente de evaluare, inclusiv
a celor din banca de instrumente
de evaluare unică.

3.4. Promovarea autoevaluării şi
interevaluării.
3.5.Evaluarea satisfacţiei
beneficiarilor educaţionali.

3.6. Coordonarea elaborării
portofoliului educaţional ca
element central al evaluării
rezultatelor învăţării
4.
Management
ul clasei de
elevi

Total criteriu 3
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat
(reguli de conduită, atitudini,
ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu
particularităţile clasei de elevi.
4.2.Monitorizarea
comportamentului
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-Aplicarea testelor predictive
-Interpretarea rezultatelor
-Comunicarea rezultatelor evaluării

-Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare
sumativă, de progres, de proces
-Elaborarea testelor de evaluare conform metodelor
din banca de instrumente de evaluare unică
-Utilizarea la clasă a metodelor de autoevaluare
pentru elevi
-Promovarea metodelor de interevaluare

-Aplicarea şi prelucrarea chestionarelor privind
satisfacţia educabililor
-Întocmirea graficelor de progres
-Rezultate bune şi foarte bune la olimpiade,
concursuri şi competiţii
-Stabilirea criteriilor de evaluare a portofoliului
elevilor
-Elaborarea portofoliului elevilor
-Aplicarea criteriilor de evaluare a portofoliilor

-Respectarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului preuniversitar, RI,
procedurilor interne
-Stabilirea temelor pentru dirigenţie privind
drepturile omului, copilului, respectarea
principiului egalităţii de şanse
-Formarea de atitudini şi conduită civilă
-Existenţa fişelor de monitorizare a
comportamentului elevilor
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3p
1p
1p
1p
6p
3p
3p
3p
1,5p
1,5p
3p
1p
1p
1p
3p
1p
1p
1p
20p
3p
1p

1p

1p
3p
1,5p

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
elevilor şi gstionarea situaţiilor
conflictuale.

4.3. Cunoaşterea, consilierea ş i
tratarea diferenţiată a elevilor.

4.4 Motivarea elevilor prin
valorizarea exemplelor de bună
practică.
5.
Management
ul carierei şi
al dezvoltării
personale

Total criteriu 4
5.1 Valorificarea competenţelor
ştiinţifice, didactice şi metodice
dobândite prin participarea la
programele de formare
continuă/perfecţionare.
5.2 Implicarea în organizarea
activităţilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.

5.3. Realizarea/actualizarea
portofoliului profesional şi
dosarului personal.
5.4.Dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi relaţionare în
interiorul ş i în afara unităţii (cu
elevii, personalul şcolii, echipa
managerială şi cu beneficiarii din
64

-Aplicarea instrumentelor interne de sancţionare a
comportamentelor necorespunzătoare
-Munca în echipă cu psihologul şcolar în vederea
consilierii elevilor
-Utilizarea fişelor psihopedagogice pentru tratarea
diferenţiată
-Existenţa documentelor pentru comunicarea cu
familia
-Aplicarea tehnicilor motivaţionale: concursuri,
olimpiade, simpozioane etc
-Diseminarea rezultatelor elevilor
-Grade didactice, doctorat, cursuri de perfecţionare
sau de formare continuă, cursuri de formare în
specialitate, programe de formare pe tot parcursul
vieţii
-Responsabil comisie metodică
-Participarea la activităţi metodice şi ştiinţifice la
nivel de catedră, şcoală şi judeţ
-Realizarea de lecţii deschise sau activităţi metodice
şi ştiinţifice la nivel de catedră, şcoală şi judeţ
-Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului
-Respectarea termenelor de întocmire a
documentelor şcolare
-Comunicare/relaţionare corectă în interiorul
unităţii şi cu echipa managerială, elevii, familiile
elevilor (caietul de corespondenţă cu părinţii)
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1,5p

3p
1p
1p
1p
3p
2p
1p
12p
2p

3p
1p
0,5p
1,5p

1p

2p
1p
1p

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
cadrul comunităţii-familiile
elevilor).

6. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională
şi la
promovarea
imaginii
unităţii
şcolare

Total criteriu 5
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi
proiecte educaţionale în
vederea dezvoltării instituţionale
6.2. Promovarea ofertei
educaţionale.

6.3 Promovarea imaginii şcolii în
comunitate prin participare şi
rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.

6.4. Realizarea/participarea la
programe/activităţi de prevenire şi
combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate.
6.5 Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.
6.6. Implicarea activă în crearea
unei culturi a calităţii la nivelul
organizaţiei.
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-Coordonarea de proiecte educaţionale
-Membru al echipelor proiectelor educaţionale
-Respectarea procedurii de promovare a ofertei
educaţionale

-Pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri,
competiţii
-Participare la olimpiade, concursuri, competiţii
-Obţinerea de rezultate la olimpiade, concursuri,
competiţii

-Realizarea de activităţi de prevenire şi combatere a
violenţei şi comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate
-Participarea la activităţi de prevenire şi combatere
a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate
-Respectarea legislaţiei privitoare la de sănătatea şi
securitatea muncii, PSI , ISU
-Efectuarea serviciului pe şcoală

-Responsabil CEAC
-Membru comisie CEAC
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8p
3p
2p
1p
1p
4p
1p
1p
2p
2p
1p

1p

3p
1p
2p

2p
1p
0,5p
0,5p
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-Profesor implicat în crearea unei culturi a calităţii
la nivelul şcolii

Total criteriu 6
7.Conduita
profesională

7.1. Manifestarea atitudinii morale
și civice (limbaj, ținută, respect,
comportament).
7.2. Respectarea și promovarea
deontologiei profesionale.

Total criteriu 7
Total

-Respectarea codului de conduită etică în limbaj,
ținută, comportament în relație cu elevii, părinții,
colegii
-Inexistența actelor de corupție
-Respectarea în totalitate a programului de
lucru,fără absențe,întârzieri,scurtarea activităților
curriculare și extracurriculare
-Utilizarea eficientă a timpului afectat activităților
didactice
-Gestionarea eficientă a managementului clasei

15p
1p
1p
1p

1p
1p
5p
100p

F-------iF-Fișa este însoțită obligatoriu de un Raport de activitate cu justificarea punctelor acordate la evaluare

-Fisa este insotita obligatoriu de un raport de activitate cu justificarea punctelor acordate la evaluare
-Grila de punctaj pentru acordarea calificativului anual (cf. Ord MECTS nr. 6143/01.11.2011)

85 - 100p, calificativul Foarte Bine
71 - 84,99p, calificativul Bine
61 - 70,99p, calificativul Satisfacator
Sub 60,99p, calificativul Nesatisfacator

Semnături:

Cadru didactic evaluat:...............................................................................................................................................
Responsabil comisie:..................................................................................................................................................
Director:......................................................................................................................................................................
Membrii CA:...............................................................................................................................................................

Data:…………..
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Nume şi prenume:
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Anexa nr. 5
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3

SIGURANŢĂ ELEVI
Departament
Calitate

Revizia: -3
Nr.de ex. : 3

Liceul Tehnologic
„Alexandru Borza”

Pagina 67 din 10.

Cod: P.O.031

Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale :
Elemente privind
Numele şi
responsabilii /
Funcţia
Data
Semnătura
prenumele
operaţiunea
1
2
3
4
5
Mestecan Cornelia
1.1.

Elaborat
Canciu Daniela

1.2.

Verificat

1.3

Aprobat
în CA

Răduţ Ioana

Trişcă Rodica

12.11.2012

Coordonator CEAC
Coordonator de
proiecte şi
programe

12.11.2012

Director adj.

13.11.2012

Director

13.11.2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
Ediţia /
revizia în
cadrul
ediţiei
2.1.
2.2.

1
Ediţia 1
Revizia 1

2.3
2.4.

Revizia 2
Revizia 3

67

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

2

3

1.Accesul în unitate a elevilor ,
personalului şcolii şi a
persoanelor străine
4. Asigurarea pazei unităţii de
învăţământ
Lista de aplicare
Lista de aplicare
Serviciul ȋn şcoală

Adaptarea la adresa nr.
67843/09.11.2012
MECTS

Actualizare
Actualizare
Adaptare la Regulamentul de
organizare si funcționare a
învățământului
preuniversitar, aprobat prin
OMECŞ nr. 5.079/
31.08.2016 –modificat prin
OMEN nr. 3027/08.01.2018
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Data de la
care se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
4
14.11.2012

01.10.2015
15.03.2018
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
- cadrele didcatice ȋncadrate
-personalul didactic auxiliar
-personalul nedidactic
4.SCOPUL: - Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şcolii aşa cum este prevăzut în
Regulamentul Intern
5. DOMENIU:
Procedura se adresează personalului didactic şi elevilor de la Liceul Tehnologic
„Alexandru Borza”
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:
6.1.Legislaţie primară
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu completările ulterioare;
- O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea
fenomenului de
violență în unitățile de învățământ preuniversitar;
- Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
6.2. Legislaţie secundară
- Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ
preuniversitar,
aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 5115/2014;
- Adresa M.Ed.C. nr. 29351/2007.
-Adresa MECTS nr. 67843/09.11.2012
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
- Regulamentul intern al şcolii
Documente:
- Registrul de procese verbale încheiate la sfârşitul fiecărui serviciu în şcoală
- Tabelul cu planificarea săptămânală a profesorilor de serviciu;
- Tabelul cu planificarea zilnică a elevilor de serviciu;
- Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ;
- Condica de prezenţă
- Tabelele cu persoanele și grupurile care au acces în unitate în afara orelor de
program.
7.

DESCRIEREA PROCEDURII

7.1. SCOP
7.1.1. Procedura urmăreşte:

- Asigurarea accesului elevilor, personalului şcolii si persoanelor străine în
incinta şcolii
- Stabilirea modului de deplasare a elevilor între corpurile de clădire A ,B şi C, pe
scări, pe coridoare, în curtea şcolii, în laboratoare şi în sala de sport.
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- Respectarea programului şcolar aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern
- Asigurarea siguranţei şi securitatea şcolii aşa cum este prevăzut în
Regulamentul Intern
- Asigurarea continuităţii programului şcolar
- Conştientizarea elevilor asupra efectelor nedorite survenite ca urmarea
comportamentului neresponsabil în timpul programului şcolar(orelor şi
pauzelor), extraşcolar şi extracurricular
- Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare
- Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare
- Stabilirea modului de soluţionare a contestaţiilor elevilor pentru abateri
disciplinare
7.2. DOMENIU
7.2.1. Procedura se adresează personalului didactic, elevilor, portarilor de la Liceul
Tehnologic „Alexandru Borza”, persoanelor străine (părinți, reprezentanți ai massmedia,autorități etc.) care doresc să aibă acces în incinta Liceului Tehnologic „Alexandru
Borza”.
8. PROCEDURA
1. ACCESUL ÎN UNITATE A ELEVILOR , PERSONALULUI ŞCOLII ŞI A
PERSOANELOR STRĂINE
SCOP: Asigurarea accesului elevilor, personalului şcolii si persoanelor străine în incinta
şcolii.
ARIA DE CUPRINDERE:

Procedura se aplică tuturor elevilor, personalului şcolii, precum şi persoanelor
străine care vizitează şcoala.
RESPONSABILI: Cadrele didactice care sunt de serviciu în şcoală, portarii, elevii de
serviciu care au fost desemnaţi de către profesorii diriginţi, în baza unui grafic.
ACTIVITĂŢI:

1. La începutul programului de şcoală elevii intră pe baza a carnetului de elev şi
ecusonului sub directa îndrumare a profesorilor de serviciu .
2. Deplasarea în pauze între cele două clădiri, în şcoală şi pe coridoare, se face sub
supravegherea profesorilor de serviciu, femeilor de serviciu şi pedagogului.
3. Personalul şcolii are acces în şcoală pe bază de card electronic pe intrarea
principală securizată şi păzită.
4. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală securizată şi
păzită
5. Un elev de serviciu va sta la poartă şi va intermedia legătura între persoanele
străine şi diferitele compartimente sau persoane căutate.
6. Persoanele străine au obligaţia să se legitimize elevului /portarului de serviciu, cu
BI/CI .
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7. Persoanele străine au obligaţia de a aştepta până când în Registrul pentru
evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii de învăţământ, sunt
înregistrate datele personale, de către portar, ora intrării şi persoana cu care
doreşte să discute, după care vor primi un ecuson de vizitator şi vor fi conduse de
către elevul de serviciu .
8. La părăsirea şcolii, în acelaşi registru, portarul/ elevul de serviciu completează
data ieşirii din unitatea şcolară, după ce a fost înapoiat ecusonul de vizitator.
9. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor îi pot conduce la cursuri până la poarta
principală sau îi pot aştepta la ieşirea de la cursuri tot la poarta principală.
10. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor au acces în incinta şcolii doar în pauze, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră.
11. Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a
celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în unitatea de
învăţământ.
12. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau
obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritantelacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator,
precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.
Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii.

2. DEPLASAREA ELEVILOR ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR

SCOP : Stabilirea modului de deplasare a elevilor între corpurile de clădire A ,B şi C pe
scări, pe coridoare, în curtea şcolii, în laboratoare şi în sala de sport.
ARIA DE CUPRINDERE : Procedura se aplică tuturor elevilor şi personalului şcolii

RESPONSABILI: Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cabinet, laborator,
sala de sport, cadrele didactice de serviciu pe şcoală, Elevii şcolii,
Activităţi:

1. Deplasarea elevilor pe coridoarele şcolii se va face cu responsabilitate, fără a
pune în pericol sănătatea personală individuală sau a altor elevi.
2. Elevii aşteaptă profesorul în faţa cabinetului/laboratorului în linişte, într-un mod
organizat şi civilizat.
3. Urcatul şi coborâtul scărilor se va face doar prin zonele alocate elevilor, treaptă
cu treaptă, folosind balustrada drept punct de sprijin.
4. Deplasarea din corpul A,B în corpul C se va face în mod organizat şi doar pe
perioada pauzei, în timpul orei porţile fiind încuiate de către personalul auxiliar.
5. Elevii aşteaptă în linişte eliberarea vestiarelor şi nu forţează intrarea în sala de
sport .
3.RESPECTAREA TIMPULUI ALOCAT OREI DE CURS ŞI PAUZEI
SCOP: Respectarea programului şcolar aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern
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ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică elevilor, profesorilor şi echipelor de serviciu
pe şcoală.

RESPONSABILI: Cadrele didactice, Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală, Elevii
de serviciu
Activităţi
1. Elevii de serviciu pe şcoală vor suna corespunzător graficului primit
2. Profesorii de serviciu supraveghează intrarea elevilor în clasă respectând pauza
de 10 minute
3. Cadrele didactice vor intra la timp la oră, respectând timpul alocat orei de curs

4. Cadrele didactice vor ieşi la timp din sala de clasă, respectând timpul alocat
pauzei, după ce s-au asigurat că elevii au părăsit clasa şi vor elibera coridoarele
îndrumând elevii în curte.
5. Elevii pot ieşi din clasă doar în cazuri urgente cu aprobarea profesorului de la oră

4. ASIGURAREA PAZEI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SCOP: Asigurarea siguranţei şi securitatea şcolii aşa cum este prevăzut în Regulamentul
Intern
ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică paznicilor şi personalului şcolii

RESPONSABILI:Paznici, Director
ACTIVITĂŢI:

1. Paza este asigurată de portar si personal de pază angajat.
2. Paza de zi este asigurată de sistemul de detecţie, semnalizare efracţii şi înregistrare
video cu circuit închis amplasat în Secretariat si la poarta principală.
3. Paza de noapte este asigurată de portar si personal de pază angajat.
4. Între orele 14.00- 22.00 paza este asigurată şi de personalul de curăţenie.
5. Poarta se închide dupa ora 8.00 şi se deschide la ora 14.00.
6. Elevii vor intra pe baza carnetului de elev şi a ecusonului.
7. Elevii pot părăsi şcoala doar cu bilet de voie eliberat de diriginte, cabinetul medical
, profesorul de serviciu sau însoţiţi de profesorul clasei.

5.SUPLINIREA PERSONALULUI DIDACTIC ABSENT
SCOP: Asigurarea continuităţii programului şcolar

ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică cadrelor didactice
RESPONSABILI: Director. Comisia de servciu în şcoală

ACTIVITĂŢI :
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1. Cadrele didactice care absentează pe motive medicale au obligaţia să anunţe
secretariatul şcolii perioada în care vor lipsi.
2. Directorul asigură suplinirea cu profesori de aceeaşi specialitate dacă se poate,
iar dacă nu cu profesori de alte specialităţi.
3. Cadrele didactice care se învoiesc pentru diferite motive trebuie să-şi asigure
suplinirea orelor cu profesori colegi care nu au ore.
4. Cererile de învoire cu lista profesorilor suplinitori va fi aprobată de director.

6.COMPORTAMENTUL ELEVILOR ÎN TIMPUL PROGRAMULUI ŞCOLAR ŞI
EXTRAŞCOLAR
SCOP: Conştientizarea elevilor asupra efectelor nedorite survenite ca urmarea
comportamentului neresponsabil în timpul programului şcolar(orelor şi pauzelor),
extraşcolar şi extracurricular
ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică tuturor elevilor

RESPONSABILI: Elevii şcolii; Diriginţii, Director

ACTIVITĂŢI :

1. Elevii vor fi instruiţi în legătură cu efectele nedorite ale unui comportament
inadecvat în timpul programului şcolar, (ore şi pauze), extraşcolar şi
extracurricular la orele de dirigenţie.
2. Elevii sunt direct răspunzători de conduita lor din timpul programului şcolar şi
extraşcolar.
3. Elevii vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă a regulilor de
comportament prelucrate la orele de dirigenţie prin care îşi asumă răspunderea
pentru fapte dăunătoare asupra colegilor sau a altor persoane din şcoală.
4. Profesorii diriginţi vor întocmi două exemplare din care unul este păstrat la mapa
dirigintelui iar un exemplar va fi predate la director .
5. Profesorii diriginţi vor aduce la cunoştinţa părinţilor conţinutul acestei proceduri
(vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă).
7. APLICAREA SANCŢIUNILOR ELEVILOR PENTRU ABATERI DISCIPLINARE
SCOP: Stabilirea modului de aplicare a sancţiunilor elevilor pentru abateri disciplinare

ARIA DE CUPRINDERE: Elevilor şcolii

RESPONSABILI: Profesori diriginţi, Director

ACTIVITĂŢI:

1. Profesorul diriginte anchetează fapta disciplinară la nivelul clasei/şcolii.
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2. Profesorul diriginte stabileşte în funcţie de gravitatea faptei măsurile de
sancţionare a elevului împreună consiliul profesorilor clasei şi cu comisia
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
3. Profesorul diriginte prezintă o informare directorului cu faptele săvârşite şi cu
măsurile de sancţionare.
4. Profesorul diriginte/director duce la îndeplinire măsurile de sancţionare a
elevilor.
5. Profesorul diriginte/director poate anula sancţiunea dacă elevul dă dovadă de un
comportament. ireproşabil pe o perioadă de 8 săptămâni până la sfârşitul
semestrului/anului, prevederea scăderii notei la purtare, asociată sancţiunii, se
poate anula.

8.CONTESTAREA SANCŢIUNILOR ELEVILOR PENTRU ABATERI DISCIPLINARE
SCOP: Stabilirea modului de soluţionare a contestaţiilor elevilor pentru abateri
disciplinare
ARIA DE CUPRINDERE: Elevilor şcolii

RESPONSABILI: Profesori diriginţi, Director, Consiliul de Administraţie

ACTIVITĂŢI:

1. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează Consiliului de Administraţie al
şcolii în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
2. Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul şcolii.
3. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.
4. Elevul va primi o adresă cu sancţiunea primită şi părintele/tutore la fel.

Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii

Conţinutul acestei proceduri va fi afişat în fiecare sală de clasă
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Anexa nr. 6 - Program secretariat /contabilitate
Program SECRETARIAT:

Luni
Marţi
Miercur
i
Joi
Vineri

Program
secretariat
7-1530
7-1530
7-1530

Eliberare de
adeverinţe
12 –14
12 –14
12 –14

7-1530
7-1500

12 –14
12 –14

-eliberarea adeverinţelor şi a altor documente şcolare se face zilnic între orele 12-14
Program CONTABILITATE:
Luni
Marţi
Miercur
i
Joi
Vineri

Program
7-15
7-15
7-15
7-15
7-15

Program muncitori-bucătari:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

Program
6-22
6-22
6-22
6-22
6-22

Program muncitori-îngrijitori:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

Anexa nr. 7 - Regulamentul Consiliului Consultativ al Elevilor
DISPOZIŢII GENERALE
Consiliul elevilor are următoarele obiective:
-

armonizarea comunicării dintre elevi şi conducerea şcolii
realizarea unei bune colaborări între reprezentanţii claselor
organizarea de activităţi suplimentare pentru elevi.
Cap. I. ORGANIZAREA CONSILIULUI ELEVILOR
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6-14 / 14-22
6-14 / 14-22
6-14 / 14-22
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Art. 1. Consiliul elevilor se constituie la nivelul şcolii din câte un reprezentant al fiecărei
clase, de la toate nivelele de învăţământ: liceu, şcoală profesională conform OMECS
nr.5231 din 14 septembrie 2015.
Art. 2. Activitatea Consiliului elevilor se desfăşoară pe baza unui plan întocmit la
începutul anului şcolar.
Art. 3. Activitatea acestui consiliu este îndrumată şi coordonată de către un cadru didactic
desemnat de Consiliul de administraţie.
Art. 4. La şedinţele Consiliului elevilor pot participa ca invitaţi directorul şcolii,
reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale, în funcţie de tematica dezbătută.
Art. 5. Consiliul elevilor se întruneşte de două ori pe lună şi ori de câte ori directorul şcolii
sau profesorul coordonator consideră că este necesar.
Art. 6. Consiliul elevilor poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minim o
treime din numărul membrilor săi.
Art. 7. Participarea la Consiliul elevilor este obligatorie pentru reprezentanţii aleşi din
fiecare clasă. Fiecare reprezentant are dreptul la 2 absenţe nemotivate, la mai multe
absenţe urmând eliberarea din funcţie şi înlocuirea cu un alt elev din acea clasă.
Art. 8. Dezbaterile din consiliul elevilor sunt consemnate într-un registru special de
procese verbale de către secretarul acestui consiliu, ales prin vot.
Art. 9. Hotărârile consiliului se iau prin vot deschis, cu jumătate plus unu din numărul
membrilor componenţi ai acestuia.
Cap. II. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Art. 1. Dezbate şi aprobă planul anual de activitate, precum şi programele semestriale.
Art. 2. Dezbate lunar în cadrul şedinţelor problemele ridicate de elevii şcolii.
Art. 3. Aduce la cunoştinţa conducerii şcolii aceste probleme şi urmăreşte rezolvarea lor
în funcţie de decizia luată.
Art. 4. Colaborează cu diriginţii fiecărei clase în vederea soluţionării doleanţelor elevilor.
Art. 5. Intocmeşte programul activităţilor solicitate de elevi.
Art. 6. Alege reprezentantul în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie.
Art. 7. Reprezentantul în Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral informează
Consiliul elevilor asupra problemelor discutate în sedinţe.
Art. 8. Membrii Consiliului elevilor solicită sprijinul şi îndrumarea profesorului
coordonator de câte ori este nevoie.
Art. 9. La şedinţele consiliului reprezentantul fiecărei clase va face o informare de 2-3
minute asupra problemelor clasei sale.
Anexa nr. 8 – Programul cursurilor în anul școlar 2017-2018
7,00 – 7,50
8,00-8,50
9,00-9,50
10,00-10,50
11,00-11,50
12,00-12,50
13,00-13,50
14,00-14,50
75

Pauze
7,50-8,00
8,50-9,00
9,50-10,00
10,50-11,00
11,50-12,00
12,50-13,00
13,50-14,00
-
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15,10-16,00
16,00-16,50
17,00-17,50
18,00-18,50
19,00-19,50
20,00-20,50

16,50-17,00
17,50-18,00
18,50-19,00
19,50-20,00
-

Anexa nr.9

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (CDI)
Secţiunea I. Scopul, funcţiile, condiţiile de organizare şi funcţionare a centrului de
documentare şi informare
Art. 1. Centru de resurse pluridisciplinare, centrul de documentare şi informare oferă

elevilor,cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi
informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de
cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Art. 2. Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi informare participă la

implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi

sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului
românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

Art. 3. Prin crearea centrului de documentare şi informare (CDI) se are în vedere

realizarea egalităţii şanselor elevilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a
elevilor proveniţi din medii culturale, economice, sociale

diferite, prin punerea la

dispoziţie a materialelor si a documentelor necesare unei bune informări si documentari,
precum si a unui personal calificat in domeniul ştiinţelor documentarii si informării,
profesorul documentarist.

Art. 4. Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie si cultura a

elevilor, cadrelor didactice si a membrilor comunităţii locale, replasarea scolii în centrul

comunităţii locale, cât si definirea sa ca pol de cultura al comunităţii şcolare si celei locale.
Art. 5. Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra
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priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii

implicaţi in activitatea şcolară si extraşcolară, precum si adaptarea politicii educaţionale
naţionale la nevoile si specificul scolii si publicului căruia i se adresează.

Art. 6. Centrul de documentare şi informare îşi desfăşoară activitatea în afara oricăror

preocupări de ordin politic sau ideologic.

Art. 7. Centrul de documentare şi informare funcţionează în unităţile de învăţământ

preşcolar, primar, gimnazial, liceal, tehnic profesional şi în celelalte unităţi de învăţământ
preuniversitar.

Art. 8. Centrul de documentare şi informare se organizează unitar pentru întreaga
instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea şi transformarea bibliotecii
şcolare.

Art. 9. Centrul de documentare şi informare are următoarele funcţii : funcţia de primire,

funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi
profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.

Art. 10. In activitatea sa, centrul de documentare şi informare poate fi sprijinit de un

consiliu al CDI, coordonat de către directorul unităţii de învăţământ, consiliu care
precizează orientările şi opţiunile unităţii de învăţământ în materie de politică

documentară. Din acest consiliu fac parte profesorul documentarist, cadre didactice, alţi
membri ai echipei educative, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale.

Art. 11. Crearea unui centru de documentare şi informare se realizează pe baza criteriilor

de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 12. Pentru a răspunde nevoilor de informare si documentare ale utilizatorilor,

centrul de documentare

şi informare trebuie să dispună de un fond documentar

corespunzător, de minimum 10 documente pentru un utilizator.

Art. 13. Centrului de documentare şi informare i se asigură, în incinta şcolii, un spaţiu
adecvat (bine iluminat, agreabil, primitor şi suficient de vast pentru a primi minimum
10% din totalul populaţiei şcolare), situat de preferinţă în apropierea sălilor de clasă şi a
cancelariei, spaţiu care nu poate fi folosit în alte scopuri.

Art. 14. (1) Baza materială a centrului de documentare şi informare este asigurată de

comunitatea locală, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de alte ministere sau organe

centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, prin inspectoratele şcolare, sau direct
prin unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează centrul.
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(2) Pentru completarea fondului documentar şi dotarea corespunzătoare cu

mobilier, materiale şi echipamente, centrul de documentare şi informare poate beneficia

de sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociaţii, societăţi, fundaţii etc., cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea II. Profesorul documentarist
Art. 15. Funcţia de profesor documentarist presupune absolvirea, cu examen de licenţă,

examen de diplomă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior de

lungă sau scurtă durată în profilul postului, ori absolvirea cu diplomă, a cursurilor

postuniversitare cu durata de cel puţin trei semestre, aprobate în acest scop de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii
postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum şi îndeplinirea condiţiei
prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului.

Art. 16. Norma profesorului documentarist este de 40 de ore săptămânal, repartizate

după cum urmează:

a) 18 ore de activitate didactică (iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în

colaborare cu cadrele didactice);

b) 22 de ore pentru animaţie culturală, punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul

activităţilor neprogramate, gestionarea centrului de documentare

şi informare,

comunicarea (culegerea şi transmiterea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul
unităţii şcolare, corespondenţă), pregătirea activităţilor, documentare în afara şcolii.

Art. 17. În cazul unei jumătăţi de normă (20 de ore săptămânal), repartizarea orelor este
următoarea:

a) 9 ore de activitate didactică (iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în

colaborare cu cadrele didactice);

b) 11 de ore pentru animaţie culturală, punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul

activităţilor neprogramate, gestionarea centrului de documentare

şi informare,

comunicare (culegerea şi transmiterea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul
unităţii şcolare, corespondenţă), pregătirea activităţilor, documentare în afara şcolii.

Art. 18. Centrul de documentare si informare este deschis utilizatorilor în cadrul

activităţilor non-programate minimum 8 ore pe săptămână, în cazul profesorilor
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documentarişti cu norma întreaga, respectiv minimum 5 ore în cazul încadrării cu
jumătate de norma.

Art. 19. Ocuparea posturilor de profesor documentarist se face prin concurs, în condiţiile
legii.

Secţiunea III. Activitatea în centrul de documentare şi informare
Capitolul 1. Amenajarea, dotarea şi gestionarea centrului de documentare şi
informare
Art. 20. Amenajarea şi dotarea centrului de documentare şi informare trebuie să ţină
seama de specificul activităţilor derulate în cadrul lui de publicul căruia i se adresează

(vârsta elevilor, nivelul de studiu), particularităţile si specificul unităţii de învăţământ în
care urmează sa se înfiinţeze si sa funcţioneze CDI.

Art. 21. (1) În interiorul centrului de documentare şi informare sunt recomandate

următoarele spaţii: spaţiul de primire, spaţiul documentaristului, spaţiul informatic,

spaţiul de lucru individual, spaţiul de lucru pe grupe, spaţiul pentru presă, spaţiul audio-

vizualului, spaţiul pentru cadrele didactice, spaţiul de orientare şcolară şi profesională,

spaţiul lecturii de destindere (“colţul de lectură”), spaţiul de afişaj, spaţiul de informare şi
spaţiul expoziţional.

(2) Alte spaţii specifice pot fi amenajate fie în interiorul (exp. spaţiul de

multiplicare), fie în exteriorul CDI: spaţiul pentru activităţi de grup, spaţiul audio-video,
spaţiul pentru stocare şi arhivare, în funcţie de specificul scolii de numărul elevilor si de
spaţiul disponibil.

Art. 22. Se recomandă ca mobilierul centrului de documentare şi informare să fie

modular, confortabil şi solid, iar înălţimea etajerelor să fie adaptată publicului majoritar
(1,60 - 1,80 m, pentru învăţământul secundar inferior si secundar superior, iar pentru
publicul din învăţământul primar si pre-primar de max. 1.50 m).

Art. 23. Materialele decorative şi de semnalare vor fi în culori vii, informaţiile vor fi clare
şi pertinente.

Art. 24. O atenţie specială se va acorda iluminării, încălzirii şi asigurării securităţii
fondului documentar, a materialelor
documentare şi informare.
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Art. 25. Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizează în

funcţie de următoarele criterii:

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care

funcţionează centrul de documentare şi informare;

b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;

c) recomandările programelor şcolare ale disciplinele studiate în şcoală; se va

urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi
subdiviziunile CZU (clasificarea zecimală universală);

d) componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al

numărului de exemplare din fiecare titlu.

e) activităţile propuse în proiectul pedagogic şi cultural al CDI

Art. 26. Completarea fondului documentar se face în mod sistematic prin:
a) achiziţii;

b) abonamente la publicaţii periodice;

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente;
d) donaţii de la persoane fizice sau persoane juridice;

e) schimb de publicaţii şi alte categorii de documente;

f) împrumut de la Centrul Naţional de Formare şi Resurse Documentare.

Art. 27. Nu se admite, sub nici un motiv, folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare

alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi
informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionării de aparatură, materiale şi

echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de documentare şi
informare.

Art. 28. Pentru transportul cărţilor şi al altor categorii de documente, aparatură,
materiale şi echipamente achiziţionate pentru centrul de documentare şi informare,

instituţia de învăţământ trebuie să asigure mijloacele de transport sau sumele necesare
efectuării acestuia.

Art. 29. Documentele nou intrate în fondul documentar al centrului de documentare şi

informare parcurg următoarele etape ale circuitului documentar: verificare calitativă şi
cantitativă, ştampilare, colaţionare, înregistrare în documentele de evidenţă globală şi
individuală, cotare, clasificare, catalogare, amplasare la raft.

Art. 30. Toate operaţiunile se efectuează potrivit normelor biblioteconomice în vigoare.
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Art. 31. Evidenţa fondului documentar se face în sistem tradiţional sau informatizat,
astfel:

a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (RMF)
b) evidenţa individuală prin registrul de inventar (RI)

c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de

inventar.

Art. 32. Transcrierea instrumentelor de evidenţă se face numai în cazuri excepţionale, cu

aprobarea instituţiei tutelare.

Art. 33. Clasificarea şi indexarea documentelor centrului de documentare şi informare se

fac potrivit clasificării zecimale universale (CZU), precum şi pe baza unor vocabulare
controlate, tezaure etc. Centrele de documentare şi informare cu mai puţin de 1000 de

volume vor utiliza în clasificare clasele principale (de la 0 la 9); cele având un număr mai

mare de volume vor extinde clasificarea în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul
instituţiei de învăţământ în cadrul căreia funcţionează.

Art. 34. Toate categoriile de documente din fondul documentar al centrului de
documentare şi informare se prelucrează, în sistem tradiţional sau informatizat, în
vederea regăsirii lor rapide.

Art. 35. Cotarea şi catalogarea documentelor se realizează conform standardelor
internaţionale.

(1) Se recomandă, pentru stabilirea semnului de autor, utilizarea sistemului

francez de cotare, (primele trei litere ale numelui autorului sau ale titlului documentului
fără autor sau care are mai mult de trei autori).

(2) În cazul catalogării tradiţionale, pe fişe, centrul de documentare şi informare

organizează pentru utilizatori

catalogul alfabetic

şi catalogul sistematic. Pentru

facilitarea accesului la resursele C.D.I. mai pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul

documentelor audio-vizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste (fişiere) de noutăţi etc.

(3) Între sistemul de cataloage al centrului de documentare şi informare şi fondul

documentar trebuie să existe o permanentă concordanţă.

Art. 36. Documentele centrului de documentare şi informare se organizează pe fonduri
şi colecţii în funcţie de specificul şi funcţiile acestuia.

Art. 37. In centrul de documentare şi informare ordonarea documentelor se face în

funcţie de criteriul sistematic-alfabetic, după clasele, diviziunile şi subdiviziunile
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principale ale clasificării zecimale universale, iar în interiorul fiecărei clase, diviziuni sau
subdiviziuni în ordinea alfabetică a autorilor, respectiv a titlurilor pentru lucrările fără
autor sau care au mai mult de trei autori.

Art. 38. Centrul de documentare şi informare foloseşte sistemul accesului liber la raft, cu

asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate.

Art. 39. Păstrarea tuturor categoriilor de documente se realizează în conformitate cu
normele igienice şi microclimatice.

Art. 40. În vederea asigurării bunei gestionări a colecţiilor, centrul de documentare şi
informare execută periodic verificarea colecţiilor, după cum urmează:
a) fondul care are până la 10.000 de volume – o dată la 6 ani

b) fondul care are între 10.001-50.000 de volume – o dată la 8 ani

c) fondul care are între 50.001-100.000 de documente – o dată la 12 ani.

Art. 41. Verificarea colecţiilor centrului de documentare şi informare se realizează în

mod obligatoriu la schimbarea gestionarului şi ori de câte ori este nevoie.

Art. 42. Eliminarea din colecţiile centrului de documentare a documentelor deteriorate
sau cu conţinut perimat se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare şi ţinând seama de
criteriile prevăzute la articolul 25 din prezentul regulament.

Art. 43. Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în centrul de documentare
şi informare şi prin împrumutul la domiciliu.

Art. 44. Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor centrului
de documentare şi informare se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al

fiecărui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învăţământ în care funcţionează centrul
de documentare şi informare, regulament care prevede, între altele, drepturile şi
obligaţiile utilizatorilor (conform anexa 1).

Art. 45. Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor centrului de
documentare şi informare se realizează liber (neprogramat) şi în mod programat.

(1) Accesul liber (neprogramat) presupune punerea centrului de documentare

şi informare la dispoziţia utilizatorilor în vederea realizării activităţilor dezirabile, fie de
interes şcolar, profesional sau personal, fie activităţilor de destindere, numai în prezenţa

profesorului documentarist, care are rol de îndrumător şi care veghează la buna

desfăşurare a activităţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioară. De
exemplu, pentru a consulta şi exploata resursele documentare din curiozitate personală
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sau în vederea pregătirii unei lucrări cu caracter ştiinţific, pentru a asculta o casetă, un

disc, pentru a viziona diapozitive sau casete, pentru a citi o carte, un ziar, o revista, pentru
a se informa asupra vieţii instituţiei de învăţământ şi a oraşului/satului în care trăiesc

sau pentru a participa activ la viaţa centrului de documentare şi informare (recomandarea
unor achiziţii, pregătirea cărţilor pentru împrumut şi ordonarea lor la raft, efectuarea

unor rezumate, pregătirea/ mediatizarea unor acţiuni), pentru a împrumuta sau restitui
o carte.

(2) Utilizarea programată presupune două tipuri de activităţi:
a) şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de către profesorul

documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea
şcolară, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru

didactic;

b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte disciplinare, pluri-

şi

transdisciplinare, activităţi pedagogice, proiecte în colaborare cu cadrele didactice
privind

orientarea şcolară şi vocaţională, recuperare a elevilor cu dificultăţi la învăţare, animaţii

lectură, animaţii legate de mass-media, de presa, animaţii audio-video, activităţi cu

caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat
cu echipa pedagogică.

Art. 46. Activităţile în C.D.I. sunt diferenţiate, în funcţie de utilizatori, care vin la CDI
pentru:

1) Elevii:
a) a participa la activităţile programate în cadrul orelor de curs în CDI, împreună cu colegii

şi însoţiţi de cadre didactice (activităţi de cercetare documentară, proiecte disciplinare
pluri- sau transdisciplinare, etc.);

b) a participa la activităţile pedagogice, educative, culturale cuprinse în „Proiectul
pedagogic

şi cultural al CDI”

şi organizate în cadrul CDI de către profesorul

documentarist în colaborare cu alte cadre didactice;

c) a participa la activităţile culturale desfăşurate în CDI (ateliere de creaţie, activităţi de

lectura, activităţi în domeniul audio-video, activităţi legate de mass-media, cine-cluburi,
cercuri pe diferite teme, expoziţii, vizite, întâlniri, prezentări sau lansări de carte, etc.);
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d) a se documenta şi informa în cadrul activităţilor programate sau non-programate ale

CDI prin consultarea resurselor existente în CDI din curiozitate personală sau pentru
pregătirea unor lucrări cu caracter ştiinţific, a temelor, etc.;

e) a se informa sau a participa la activităţi de orientare şi consiliere şcolară;

f) a participa la activităţi de recuperare, în cazul elevilor cu dificultăţi în învăţare, şi la
activităţi care să ducă la reintegrarea graduală în sistemul de învăţământ a elevilor în
situaţie de risc sau abandon şcolar;

g) a viziona diapozitive, casete video, emisiuni TV etc.;
h) pentru a audia o casetă, un disc, un CD (în cadrul activităţilor neprogramate, de
destindere);
i) a citi;
j) a împrumuta sau restitui o carte;

k) a se informa asupra vieţii instituţiei de învăţământ şi a oraşului/satului în care trăiesc.
l) a participa la organizarea şi mediatizarea activităţilor desfăşurate în cadrul CDI.
2) Cadrele didactice:

a) a participa în timpul orelor de curs la organizarea şi desfăşurarea de activităţi de

cercetare documentara şi proiecte disciplinare, pluri- şi transdisciplinare, în colaborare
cu profesorul documentarist şi/sau alţi parteneri;

b) a participa la pregătirea activităţilor/proiectelor propuse elevilor, în colaborare cu
profesorul documentarist şi/sau alţi parteneri

c) a participa la organizarea şi desfăşurarea de activităţi de recuperare a elevilor cu
dificultăţi de învăţare şi de reintegrare în circuitul şcolar a elevilor în situaţie de risc sau

abandon şcolar;

d) a participa în colaborare cu profesorul documentarist, la activităţi destinate elevilor
privind orientarea şcolară şi profesională;

e) a participa la organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative şcolare şi extraşcolare,

precum şi a activităţilor culturale destinate elevilor sau comunităţii locale;
f) pregătirea cursurilor şi activităţilor şcolare şi extraşcolare;

g) documentare şi informare în interes personal şi profesional;

h) a participa activ la viaţa centrului de documentare şi informare (recomandarea unor

achiziţii, pregătirea cărţilor pentru împrumut şi ordonarea lor la raft, efectuarea unor
rezumate, pregătirea / mediatizarea unor acţiuni)… etc.
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3) Comunitatea locala:
a) documentare şi informare în interes personal şi profesional;

b) a participa la activităţile culturale propuse şi desfăşurate în cadrul CDI;

c) a participa la proiectele şi parteneriatele iniţiate şi derulate în cadrul colaborării CDI cu
parteneri exteriori unităţii de învăţământ;

d) întâlniri şi activităţi, participare la viata şcolii, a CDI şi comunităţii din care provin.
Cap. 2 Elaborarea proiectului CDI, parte integrantă a proiectului scolii
Art. 47. Profesorul documentarist este membru al echipei de proiect a şcolii.

Art. 48. Profesorul documentarist cunoaşte viziunea, misiunea (ţintele de atins),
obiectivele proiectului şcolii şi proiectează, elaborează, în conformitate cu acestea,

proiectul pedagogic şi cultural al centrului de documentare şi informare pe termen mediu
(anual) şi scurt (semestrial).

Art. 49. Proiectul centrului de documentare şi informare pe termen mediu/scurt dă viaţă

ţintelor propuse în proiectul şcolii prin obiectivele sale generale (gestionarea resurselor
documentare, organizarea şi funcţionarea centrului de documentare şi informare,

asigurarea punerii în practica a unei politici documentare, accesul la cultura şi civilizaţie)
concretizate în activităţi specifice, cu termene, responsabilităţi şi indicatori de
performanţă, ţinând cont de resursele umane şi materiale de care dispune CDI. Acest

proiect poate avea următoarea structură: obiective generale, obiective specifice, activităţi,
data/etape, responsabili, evaluare/revizuire .

Art. 50. Proiectul pedagogic şi cultural al CDI trebuie să urmărească îndeplinirea ţintelor,
obiectivelor şi priorităţilor definite în proiectul şcolii, ţinând seama de publicul căruia li

se adresează (nivel de pregătire, vârsta, receptivitate, interes), de resursele materiale de

care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activităţile CDI, de

parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunităţile existente, de specificul şcolii şi al

comunităţii în care este situată unitatea de învăţământ, de continuitatea, unitatea şi
coerenţa acţiunilor întreprinse la nivelul unităţii de învăţământ.

Art. 51. Proiectul pedagogic şi cultural al CDI va cuprinde activităţi propuse de profesorul

documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau de alţi
parteneri, cu condiţia respectării criteriilor generale ale definirii activităţilor CDI.
85

| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” - Cluj-Napoca

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 52. Proiectul pedagogic şi cultural al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul

anului şcolar în funcţie de cererea publicului sau a partenerilor implicaţi în desfăşurarea
activităţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi
oportunităţi etc.

Cap. 3. Iniţierea şi formarea utilizatorilor în cercetarea documentara şi în
domeniul T.I.C.
Art. 53. Centrul de documentare şi informare este parte integrantă a procesului de
educare, formare şi instruire.

Art. 54. Prin organizarea şi viaţa sa internă, centrul de documentare şi informare trebuie

să fie, pentru elevi, o şcoală a responsabilităţii, a democraţiei şi a autonomiei, pe plan
individual şi colectiv.

Art. 55. In calitate de responsabil al centrului de documentare şi informare, profesorul

documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul

cercetării documentare şi al utilizării noilor tehnologii ale informării şi comunicării.
Activităţile organizate în acest sens vizează dobândirea, de către elevi, a autonomiei în
învăţare şi dezvoltării spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se

orienta în centrul de documentare şi informare, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse

şi documente, de a defini un obiectiv de cercetare documentară şi de a preciza cuvintele

cheie corespunzătoare, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare
a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată,
informaţiile găsite.

Art. 56. Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării

noilor tehnologii ale informării şi comunicării se organizează în cadrul unor cursuri
distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul

unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către documentarist
şi membrii echipei pedagogice, în vederea dobândirii autonomiei în învăţare, precum şi
pentru dezvoltarea spiritului critic.

Art. 57. Centrul de documentare şi informare reprezintă un element important în

prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolară, pot fi
organizate la CDI de către profesorul documentarist în colaborare cu cadre didactice,
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acţiuni destinate să le aducă acestora sprijin individual pentru ameliorarea şi rezolvarea
problemelor identificate de către profesorul de disciplină.

Art. 58. Colaborarea documentarist-echipă pedagogică vizează, de asemenea, integrarea

documentelor multisuport în practicile pedagogice. În funcţie de documentele,

materialele şi echipamentele de care dispune centrul de documentare şi informare,

profesorul documentarist sugerează cadrelor didactice posibile exploatări ale acestora şi
le utilizează în activităţile desfăşurate în CDI.

Art. 59. Centrul de documentare şi informare facilitează accesul la informaţia privind

orientarea şcolară şi profesională. Profesorul documentarist iniţiază sau participă la
diverse acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor,

să ofere informaţii din reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la mai buna

cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să formeze elevii în vederea alegerii carierei şi a

respectului faţă de muncă.

Cap. 4. Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură
Art. 60. Centrul de documentare şi informare este un loc resursă şi un instrument de
promovare a lecturii în unitatea şcolară.

Art. 61. Fondul documentar multisuport al centrului de documentare şi informare trebuie
să fie suficient de bogat şi diversificat pentru a răspunde intereselor de lectură ale tuturor

categoriilor de utilizatori (literatură pentru copii, pentru tineret, literatură clasică,
literatură română şi străină, literatură contemporană, lucrări documentare, periodice,
manuale, materiale de referinţă).

Art. 62. În funcţie de tipul unităţii de învăţământ şi de contextul particular în care

funcţionează centrul de documentare şi informare, pot fi iniţiate şi dezvoltate de către

profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogică şi cu parteneri din

exteriorul unităţii de învăţământ, o serie de proiecte de lectură/animaţii–lectură centrate
pe :

a) locul de lectură : amenajarea în CDI unui spaţiu de lectură atrăgător, plăcut,

expoziţii cu lucrările nou intrate în fondul documentar al centrului de documentare şi

informare, premiate la diferite concursuri literare, prezentarea unei colecţii, a unei teme

de actualitate, organizarea unor schimburi de cărţi, participarea la campanii
locale/regionale/naţionale de promovare a cărţii şi a lecturii, descoperirea unor locuri
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publice de lectură (biblioteci, muzee, librării), prezentarea circuitului cărţii ;

b) obiectul lecturii : cluburi de lectură, întâlniri cu autori, ilustratori, editori, librari,

întâlniri cu povestitori profesionişti, muzicieni, comitete de lectură, schimburi de

rezumate, concursuri de lectură, săptămâna cărţii, a poeziei, ateliere literare, teatrale (cu
punerea în valoare a producţiilor elevilor), editarea unor reviste şcolare etc.;

c) cititor: asocierea utilizatorilor la politica de achiziţii, organizarea fondului

documentar, prelucrarea documentelor, organizarea şi mediatizarea unor acţiuni.

Art. 63. Toate activităţile menţionate la articolul precedent trebuie să vizeze, în principal,

cultivarea gustului pentru lectură, reducerea distanţei culturale şi psihologice dintre elevi

şi carte, prin crearea unor situaţii care să-i motiveze pentru lectura de orice tip, precum
şi

formarea unor cititori activi, capabili de discernământ şi spirit analitic în atitudinea lor
faţă de informaţie.

Art. 64. În cadrul animaţiilor lectură se vor organiza şi activităţi de lectura imaginii,

desfăşurate de profesorul documentarist în colaborare cu specialişti în domeniul
audiovizualului (ex. tehnicieni audio-video din cadrul Caselor Corpului Didactic), de

asemenea, pot fi realizate micro-filme, clipuri publicitare, proiecte prezentate în varianta
film.

Cap. 5. Organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter cultural şi civic
Art. 65. Profesorul documentarist iniţiază, derulează şi promovează, în colaborare cu
membrii comunităţii educative, acţiuni menite să educe utilizatorii pentru receptarea
valorilor culturale, să contribuie la promovarea valorilor autentice şi a culturii, să

contribuie la cunoaşterea şi respectarea valorilor patrimoniului culturii naţionale şi
universale: spectacole, vizionări de filme, cluburi, expoziţii, concursuri, schimburi
culturale etc.

Art. 66. În vederea educării pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii

şcolare/sociale, formării spiritului civic şi a simţului responsabilităţii faţă de semeni, faţă

de valorile naţionale, faţă de mediul înconjurător, centrul de documentare şi informare
iniţiază sau participă la diferite acţiuni educative pentru protecţie civilă, viaţa privată,
sănătate, securitate personală, protecţia mediului, drepturile omului etc.
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Art. 67. Prin faptul că reprezintă un loc de iniţiere în activităţi pedagogice originale
(munca în echipă, practici transdisciplinare, colaborare între membrii echipei
educative…) şi de dezvoltare a autonomiei, a spiritului critic, a simţului responsabilităţii

şi a spiritului de iniţiativă, centrul de documentare şi informare constituie un important
instrument al reformei sistemului educativ.

Cap. 6. Colaborarea cu echipa pedagogică
Art. 68. CDI ca spaţiu-resursă presupune desfăşurarea de acţiuni pedagogice, educative,

culturale, pe care profesorul documentarist le realizează împreuna cu educatorii,
învăţătorii/institutorii, profesorii de discipline, bibliotecarul, conducerea scolii şi cu alţi
parteneri cuprinşi sau nu în sistemului educativ, dar care pot participa la organizarea şi

desfăşurarea de activităţi adresate elevilor, profesorilor sau membrilor comunităţii
locale.

Art. 69. Proiectele de colaborare pot fi propuse de profesorul documentarist, cadrele
didactice, conducerea şcolii sau alţi parteneri educativi.

Art. 70. Profesorul documentarist va realiza proiecte şi activităţi disciplinare şi inter-/
pluri-/ transdisciplinare, în colaborare cu ceilalţi colegi - cadre didactice, consilieri
educativi, directori, iniţiind elevii în cercetarea documentara şi în folosirea eficientă a

spaţiului CDI, formând utilizatorii în sensul dobândirii autonomiei în învăţare/ informare.

Art. 71. Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali
parteneri în cadrul CDI are un rol importat în organizarea şi desfăşurarea sistematică de

activităţi, care să vizeze recuperarea elevilor cu dificultăţi în învăţare şi reintegrarea
graduală în circuitul şcolar a elevilor în situaţie de risc sau abandon şcolar, precum şi de

activităţi privind orientarea şcolară profesională şi vocaţională, educaţia pentru
democraţie, educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a promovării
deschiderii spre lumea contemporană, promovarea imaginii şi activităţii şcolii şi a CDI,

implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii, educaţia pentru imagine, educaţia pentru
sănătate, dezvoltarea curiozităţii intelectuale şi culturale, precum şi iniţierea si implicarea
în proiecte educative/culturale europene şi internaţionale.

Cap.7. Colaborarea cu parteneri din exteriorul unităţii de învăţământ
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Art. 72. Profesorul documentarist reprezintă instituţia şcolara în relaţia cu alte instituţii

de cultură.

Art. 73. Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unităţii şcolare pe

plan local, regional, naţional, internaţional şi la întărirea legăturii şcoală-comunitate,
alături de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unităţii de învăţământ.

Art. 74. Profesorul documentarist stabileşte relaţii de parteneriat şi colaborare cu alte

instituţii (alte unităţi de învăţământ, biblioteci, muzee, ONG-uri etc.), cu mass-media, cu
părinţii elevilor.

Art. 75. Profesorul documentarist facilitează colaborarea partenerilor implicaţi în

procesul de educare şi formare al copiilor şi tinerilor din învăţământul pre-primar,

primar, secundar inferior şi secundar superior.

Art. 76. Profesorul documentarist iniţiază, organizează şi contribuie la desfăşurarea

activităţilor în parteneriat cu diferiţi parteneri din exteriorul unităţii şcolare.

Art. 77. Profesorul documentarist participa la punerea în comun a datelor pentru
realizarea unei reţele judeţene sau naţionale a CDI.

Secţiunea IV. Îndrumarea şi evaluarea centrelor de documentare şi informare
Art. 78. (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului scolii.
Art. 79. Pe plan central, îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea centrelor de

documentare şi informare se efectuează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care
emite şi ordine cu caracter obligatoriu pentru toate centrele de documentare şi informare.

De asemenea, pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării funcţionează, cu rol consultativ,
Consiliul Naţional al Centrelor de Documentare şi Informare şi Centrul Naţional de
Formare şi Resurse Documentare.

Art. 80. Pe plan local, centrele de documentare şi informare sunt îndrumate, monitorizate

şi evaluate de inspectoratele şcolare judeţene (inspectoratul şcolar al municipiului
Bucureşti) şi de casele corpului didactic.

Art. 81. În raport cu centrele de documentare şi informare, inspectoratele şcolare au
următoarele îndatoriri :

a) să informeze conducerile şcolilor şi profesorii documentarişti cu privire la

normativele şi instrucţiunile Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind activitatea
centrelor de documentare şi informare şi să urmărească respectarea acestora ;
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b) să urmărească şi să orienteze, împreuna cu reprezentanţii comunităţii locale,

completarea fondului documentar pentru a răspunde exigenţelor curriculare, reformei de
sistem şi nevoilor de informare si documentare ale utilizatorilor ;

c) să asigure, potrivit prevederilor legale, încadrarea centrelor de documentare şi

informare cu personal necesar bunei lor funcţionări ;

d) inspectorul şcolar general (general adjunct) coordonează activitatea centrelor

de documentare şi informare din judeţ.

Art. 82. În raport cu centrele de documentare şi informare, casele corpului didactic au
următoarele îndatoriri :

a) coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare şi informare din

judeţ (municipiul Bucureşti) ;

b) asigură pregătirea şi perfecţionarea profesională a profesorilor documentarişti

prin cursuri, stagii de formare, schimburi de experienţă, exemple de bună practică etc.;
c) coordonează activitatea consilierilor pentru inovaţie pedagogică (CIP).

Art. 83. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de activitatea centrului de

documentare şi informare. Ca atare :

a) monitorizează activitatea desfăşurată de profesorul documentarist în

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi celelalte norme legale în vigoare ;

b) asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii centrului de

documentare şi informare;

c) asigură buna desfăşurare a muncii profesorului documentarist în cadrul

atribuţiilor specifice care îi revin prin fişa postului;

d) pune la dispoziţia profesorului documentarist actele normative primite

referitoare la activitatea centrului de documentare şi informare şi urmăreşte respectarea
lor ;

e) asigură integrarea proiectului CDI în proiectul şcolii ;

f) răspunde de inventarierea (verificarea) periodică a colecţiilor centrului de

documentare şi informare şi a măsurilor care se impun la finalizarea acestor acţiuni ;

g) asigură prezenţa, cu statut de invitat sau membru, a profesorului documentarist

la şedinţele consiliului de administraţie, când se discută probleme legate de activitatea
centrului de documentare şi informare;
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h) asigură, o data pe an, analizarea în cadrul consiliului profesoral a activităţii

centrului de documentare şi informare ;

i) răspunde, contrasemnând, de exactitatea datelor statistice anuale înaintate de

profesorul documentarist forurilor în drept (vezi anexa 2) ;

j) numeşte, la începutul anului şcolar, consiliul centrului de documentare şi

informare, prevăzut la articolul 7 din prezentul regulament şi urmăreşte activitatea
acestuia ;

Art. 84. La evaluarea profesorului documentarist se va

ţine seama de vechimea

funcţionării centrului de documentare şi informare în unitatea şcolară. În primul an de

activitate, evaluarea profesorul documentarist va viza în principal misiunile culturală, de

gestiune şi de comunicare, gradul de îndeplinire a misiunii pedagogice fiind apreciat cu
titlu de recomandare pentru îmbunătăţirea activităţii.

Secţiunea V. Dispoziţii finale
Art. 85. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Ministerul

Educaţiei şi Cercetării.

(2) În termen de 60 de zile de la data aprobării, Consiliul Naţional al Centrelor de

Documentare şi Informare şi Centrul Naţional de Formare şi Resurse Documentare vor
elabora instrucţiunile metodologice de aplicare a regulamentului, care vor fi avizate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Conform Regulamentului de functionare a CDI in cadrul Liceului Tehnologic

,,Alexandru Borza”, si in conformitate cu ,,Legea bibliotecilor” nr. 334 din 31 / 05 / 2002,

republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11 / 02 / 2005 si conform noii legi
reactualizata in octombrie 2011, subsemnata, Beldean Margareta Ana, in calitate de
bibliotecar si responsabil CDI propun spre aprobare ROI urmatoarele:
1. Toate activitatile programate, care se vor desfasura in cadrul CDI, sa fie
anuntate si stabilite conform unui grafic semestrial si respectiv annual,
pana cel tarziu la data de 1.10. a anului scolar in curs;
2. In cadrul activitatilor programate de catre profesorii scolii in colaborare cu
responsabilul CDI, necuprinse in cadrul graficului annual, respectiv
semestrial, acestea vor fi stabilite conform unui orar de desfasurare, cel
mai tarziu in ultima saptamana a lunii in curs, pentru luna care urmeaza;
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3. In cadrul activitatilor neprogramate de catre profesorii scolii in colaborare
cu responsabilul CDI, acestea vor fi stabilite conform unui orar, in ultimele
2 zile ale saptamanii in curs, pentru saptamana care urmeaza (respectiv joia
si vinerea);
4. In cadrul tuturor activitatilor programate si neprogramate in cadrul CDI de
catre profesorii scolii si / sau psiholog, elevii nu au acces in CDI, decat
insotiti de catre cadrul didactic organizator si responsabil de activitate;
5. In timpul orelor de curs, elevilor le este interzis accesul in CDI, fara
confirmarea in scris a profesorului care solicita acestora proiecte sau
referate in cadrul orei respective si care se vor semna in pauza, in
registrul- cadre;
6. Elevii care vor sa acceseze internetul in cadrul retelei CDI, sau sa
imprumute volume din fondul de carte, sunt obligati sa se legitimeze cu
buletinul / cartea de identitate si ecuson, pentru a face dovada ca este elevul
scolii, specificand totodata clasa din care face parte si numele dirigintelui
care se ocupa de aceasta;
7. Elevii si profesorii, care desfasoara activitati in cadrul CDI, raspund pentru
toate materialele pe care le utilizeaza si le au la dispozitie pe durata
activitatii, inclusiv mobilierul si aparatura din cadrul CDI, iar in cazul
deteriorarii acestora, vor plati contravaloarea aferenta in urma
stabilirii pagubei produse;
8. In cazul volumelor inprumutate atat cadrelor cat si elevilor, intarzierea
restituirii acestora, va fi sanctionata in conformitate cu ,,Legea bibliotecilor”
, sectiunea ,,Biblioteci scolare”, cu perceperea unei taxe de panalizare

cuprinsa intre 1 leu (in prima luna de intarziere) respectiv 5 lei (dupa a
treia luna) / pe zi pana la data restituirii cartii / cartilor imprumutate;
9. Fiecare elev poate imprumuta maxim 3 volume, pe o perioada de 2
saptamani, cu posibilitatea prelungirii termenului de restituire cu inca 2
saptamani;
10. Fiecare profesor sau angajat al scolii poate sa imprumute maxim 5 volume,
pe o perioada de 2 saptamani, cu posibilitatea de prelungire a termenului
de restituire cu inca 2 saptamani;
93

| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” - Cluj-Napoca

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

11. Manualele in regim de biblioteca (cele pentru clasele XI- XII), vor putea fi
imprumutate pentru perioada intregului an scolar;
12. In cazul deteriorarii, pierderii sau nerestituirii volumelor imprumutate,
atat elevii cat si profesorii vor achita la caserie pana la de 5 ori
contravaloarea cartii (conform ,,Legii bibliotecilor”), urmand ca pe baza

chitantei, respectiva carte sa fie operata in Registrul Inventar, de catre
bibliotecar.

Anexa nr.10

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI
DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂŢII
ARGUMENT
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii din cadrul Grupului Şcolar Alexandru Borza este, în esenţă,
o procedură de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar –
partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar precum şi Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – ediţia 2011.
Structura formală a acestui document cuprinde:
Dispoziţii generale

Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
Structura organizatorică

Documentele elaborate de CEAC
Dispoziţii finale

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice,
confesionale şi de sex între angajaţii instituţiei.
Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică membrilor CEAC din şcoală.
Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi
funcţionează în conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru
privind calitatea educaţiei şi în baza deciziei interne de constituire a acesteia.
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Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi
a Planului de acţiune al şcolii.
Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie,
Inspectoratului Şcolar Cluj şi ARACIP, după caz.
Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un
reprezentant al ei colaborează cu ISJ , cu Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte
cadre didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul şcolii .

CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către
şcoală şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să asigure condiţiile
optime pentru realizarea acesteia.
Art.2 Conform art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările
ulterioare, atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
2.1). elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie,
conform domeniilor şi criteriilor prevazute la art. 10:
A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din
infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:
a) structurile institutionale, administrative si manageriale;
b) baza materiala;
c) resursele umane;
B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de
a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele
criterii:
a) continutul programelor de studiu;
b) rezultatele invatarii;
c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz;
d) activitatea financiara a organizatiei;
C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:
a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;
b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a
programelor si activitatilor desfasurate;
c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;
d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;
f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;
g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii
si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;
h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.
2.2) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în
Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare sau publicare pe site-ul www.gsalexborza.ro , respectiv pe siteul CEAC www.ceacalexborza.wordpress.com şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern
(ISJ, ARACIP);
2.3) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educatiei şi elaborează un plan
operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de
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evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, (ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de
bune practici elaborate de ARACIP ), plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de
Administraţie spre aprobare;
2.4) cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu ISJ Cluj,
conform legii.
2.5). realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor,
universităţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;
2.6). elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor
educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel
instituţional şi pe fiecare arie curriculară;
2.7). stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să
cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile
extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;
2.8). culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin
chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor,
prin observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de
proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice; coordonatorul şi membrii CEAC nu
efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate revenind directorilor şi şefilor
comisiilor metodice.
Art. 3. Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:
1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei
2. Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, MECI,
ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi
străinătate, cu orice instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al
comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
3. Realizează informări către conducerea Liceului Tehnologic „Alexandru Borza”,
MECTS, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza
standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi
propune măsuri ameliorative;
4. Stabileşte sarcinile membrilor comisiei
5. Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei,
precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate;
6. Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei
7. Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din
cadrul comisiei propunând modificările legale;
8. Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală

Art. 4. Atribuţiile membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii
Fiecare membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară
activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:
4.1.Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul
Tehnologic „Alexandru Borza”
4.2. Îndrumă celelalte cadre didactice,c oordonatori de comisii de lucru, pentru
elaborarea unor proceduri specifice.
4.3.Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
4.4. Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
4.5. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
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4.6.Întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi
preventive;
4.7. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
4.8. Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

CAPITOLUL III – Structura organizatorică
Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii într-un spaţiu special
amenajat, dotat cu mobilierul, logistica (calculator, multifuncţională, conectare Internet)
şi materialele necesare.
Art.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale - la documentele şcolii şi
beneficiază de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate,
administraţie în culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi
asigurare a calităţii în educaţie.
Art.3. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa
extraordinară ori de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.
Art.4. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de
membri şi sunt conduse de coordonatorul comisiei.
Art.5. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11-(3)-(4),
aprobată prin Legea nr. 87/13.04.2006, Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
din unităţile de învăţământ preuniversitar este formată din 3-9 membrii în funcţie de
nevoile şcolii, după cum urmează:
3 reprezentanţi ai cadrelor didactice
1 reprezentat al sindicatului
1 reprezentant al elevilor
1 reprezentant al părinţilor
1 reprezentant al consiliului local
Art.6. Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de prof. Mestecan
Cornelia, membru al Comisiei, desemnat de directorul şcolii pe o durată de 4 ani.
Art.7. Membrii Comisiei sunt aleşi pe 4 ani, dar – la nevoie – componenţa Comisiei
poate suporta modificări. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii.

CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie
Art.1. Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate
documentele solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă, rapoarte
de autoevaluare anuale, planuri de îmbunătăţire etc.
Art.2. Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia
aprobată), plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie.
Art.3. Conform planului operaţional, membrii Comisiei elaborează
formulare/fişe-tip de monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării
acestui proces, chestionare, modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente
şi alte documente necesare.
Art.4. Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea
Comisiei, precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat
documentul.
CAPITOLUL V – Dispoziţii finale
Art.1. Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul
adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie. Din momentul aprobării
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prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului
devenind obligatorie;
Art.2. Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor
interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.
Anexa nr 11.

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 sesizat dirigintele şi conducerea şcolii şi dacă este cazul – comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităţii
↓
Se realizează o ancheta detaliată ȋn cadrul CP al clasei şi dacă este cazul ȋn CPEV
↓
Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni
↓
Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor
2. dacă sancţiunea este prevăzut 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 →
diriginte
↓
Aplica sancţiunea
↓
Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
↓
Recomandă măsuri de asistentă pentru victimă şi
agresor
↓
Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi
psihologul şcolar
In 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
→
Înştiinţează CPEV


Directorul
→ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în
raport cu gravitatea faptei
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comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
→
realizează o anchetă detaliată
→
propune măsuri specifice
→
se stabileşte/propune sancţiunea
 Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ
→ Completează Fişa de inregistrare a cazului de violenţă şi o transmite
persoanei desemnate de comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, să
centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date
 Psihologul şcolar → realizează consilierea psihologicăpentru victimă /agresor
 Dirigintele şi psihologul şcolar
→
colaborează cu familia elevului
→
monitorizează cazul
 Comisia de violenţă se asigură ca fenomenul de violenţă a fost înregistrat, ca
măsurile de intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreste impactul acestora
asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv.
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Anexa nr 12.
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 vătămari corporale uşoare (lovire uşoara 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 odata cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă
la 112.) In 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 (activitatile 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 si 4.6 din Nomenclatorul actelor de violeţa 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 deşfăsoară actul
de violenţă respectiv;
- ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză actului de violenta
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 asigura
securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală degenerare a
evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei
locale;
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-

-

-

-

până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţa,
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. In
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 învătămant;
la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victima şi
modul cum s-a intâmplat actul de violenţă;
pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infractiunii;
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 şcoala 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 victima, 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 incidenta codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţa în şcoala, 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 (in cazul distrugerii de bunuri ale scolii), 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,
dupa caz, politistului 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 manifesta prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.
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Anexa nr 13
Nomenclatorul actelor de violenţă
Categorie
1. Atac la
persoană

Tip
1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără
consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil
etc.)
2. Discriminare şi instigare la discriminare
3. Insulte grave, repetate
4. Ameninţări repetate
5. Şantaj
6. Inşelăciune
7. Instigare la violenţă
8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de
înştiinţare
10. Fapte privitoare la viaţa sexuala (violul, actul sexual cu un
minor,
perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire
sexuală)
11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală
gravă)
12. Violenţă fizică cu arme albe
13. Violenţă fizică cu arme de foc
14. Omor sau tentativă de omor
2. Atentat
1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii
la
2. Alarma falsă
securitatea 3. Incendiere şi tentativa de incendiere
unităţii
4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar
şcolare
5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar
3. Atentat
1. Insuşirea bunului gşsit
la bunuri
2. Furt şi tentativă de furt
3. Tâlhărie
4. Distrugerea bunurilor unor persoane
5. Distrugerea bunurilor şcolii
4. Alte
1. Consum de alcool
fapte de
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise
violenţă
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise
sau
4. Automutilare
atentate la 5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
securitate 6. Suicid sau tentativ de suicid
în spaţiul
7. Alte tipuri de violenţă
şcolar
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COD
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

