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REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ŞI FUNCŢIONARE  A  COLEGIULUI  

DE  ARTĂ  „CIPRIAN  PORUMBESCU” SUCEAVA 
 

Regulamentul intern de organizare şi funcţionare conţine prevederi şi norme privind 
organizarea şi funcţionarea activităţii de instruire şi educaţie desfăşurată în învăţământul 
preuniversitar din cadrul Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava în conformitate 
cu dreptul fiecărei unităţi şcolare reprezentative de a-şi elabora propriul său regulament intern. 

Regulamentul privind activitatea elevilor din învăţământul preuniversitar este un act 
normativ în concordanţă cu noua Lege a învăţământului. Prin el se reglementează structura 
anului şcolar, modalităţile de realizare a procesului instructiv-educativ şi de evaluare a 
nivelului de pregătire a elevilor, încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale, desfăşurarea 
examenelor de corigenţă, înscrierea elevilor în toate formele şi nivelurile de învăţământ 
precum şi transferarea lor de la o instituţie la alta, de la un profil la altul, drepturile şi 
îndatoririle elevilor, condiţiile în care aceştia pot primi recompense sau sancţiuni ş.a. 

De asemenea, prin prevederile referitoare la procesul de învăţământ, se asigură creşterea 
exigenţelor faţă de elevi în concordanţă cu transformările sociale şi economice, modificările 
efectuate în planurile de învăţământ şi în programele şcolare, psihologia vârstelor şi evoluţia 
copilului în decursul celor 12-13 ani de şcoală. 

Acest regulament urmăreşte să asigure dezvoltarea liberă a personalităţii elevului, să 
întărească respectul faţă de drepturile şi îndatoririle acestuia în condiţiile specifice societăţii 
democratice. 

Elaborarea Regulamentului intern are în vedere un cadru legislativ prevăzut de 
Constituţia României, Legea învăţământului nr. 1/2011. De asemenea, are la bază legislaţia 
generală şi specială, actele normative eliberate de Ministerul Educaţiei Naționale, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar nr. 
4925 din 08/09/2005, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii, Codul muncii aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările 
ulterioare, O.M.E.C.T nr. 1409/29.06.2007 cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în 
unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Activitatea de instruire şi educaţie în cadrul colegiului se desfăşoară potrivit principiilor 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului 
şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 

 
CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. În România învăţământul are un caracter deschis, fiecare cetăţean având acces la 

toate formele şi nivelurile de învăţământ. 
Art. 2. Întregul învăţământ este coordonat de către Ministerul Educaţiei Naționale, care 

răspunde de organizarea, conţinutul şi îndrumarea procesului instructiv-educativ. 
Art. 3. Statul asigură condiţii de protecţie şi asistenţă pedagogică minorilor până la 

vârsta de 16 ani, prin cuprinderea lor în diferite forme de învăţământ sau ocrotire. 
Art. 4. Învăţământul asigură instrucţia şi educaţia copiilor şi tinerilor, contribuie la 

dezvoltarea lor intelectuală şi fizică, la formarea lor moral-civică; îi orientează şi îi pregăteşte, 
potrivit aptitudinilor, pentru continuarea studiilor în forme superioare de învăţământ şi pentru 
desfăşurarea unor activităţi în diferite domenii ale vieţii sociale şi economice. 

Art.5.  (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul 
calendaristic următor. 

           



Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

 2 

 (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor 
şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

 
CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA  UNIT ĂŢII  DE  ÎNV ĂŢĂMÂNT 
 
Art. 6   În Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava funcţionează clasele 

pregătitoare - XII conform planului de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava.  

Art. 7   În colegiu, cursurile se desfăşoară în două schimburi între orele 7.30 – 19.20, ora 
de curs fiind de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră, deoarece clasele I- 
IV și clasa pregătitoare funcţionează împreună cu clasele din alte cicluri de învăţământ.  

(1) Clasele primare I-II și clasa pregătitoare funcționează dimineața între orele 7,30- 
12.20; 

(2) Clasele primare III-IV funcționează în schimbul de după - amiază în intervalul de 
ore 12,30- 17.20; 

(3) Clasele de liceu de la specializările muzică și arhitectură funcționează dimineața 
împreună cu clasele a VIII-a și a XII-a în corpul de școală B, celelalte clase lucreză 
după – amiaza; 

(4) ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute învăţătorii organizează 
activităţi extracurriculare de tip recreativ. În situaţii speciale şi pe o perioadă 
determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea 
inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ. 

 
CAPITOLUL  III 
 

CONDUCEREA  UNITĂŢII  DE  ÎNV ĂŢĂMÂNT 
STRUCTURI  ORGANIZATORICE 

 
Art. 8  Conducerea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava este asigurată în 

conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011. 
Art. 9   Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuţiile conferite de OMEdC nr. 4925/8.09.2005 de aprobare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări 
legale. 

Art. 10  Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi 
elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi 
prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual. Acesta 
răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a 
organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului. 

 
CONSILIUL  PROFESORAL - ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 

 
Art. 11 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare 

şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea şcolară, titular sau suplinitor şi are rol de 
decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Art. 12 Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral. 
Art. 13 Consiliul profesoral funcţionează şi are atribuţiile conform OMEdC nr. 
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4925/8.09.2005 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 

Art. 14 Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru toate cadrele 
didactice. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral se consideră abatere 
disciplinară. 

 
 
 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRA ŢIE 
 

Art. 15  Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi 
administrativ. 

Art. 16 Consiliul de administraţie funcţionează şi are atribuţiile conform Legii 1/2011, a 
OMEdC nr. 4925/8.09.2005 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 17 Consiliul de administraţie este format din 13 membri, astfel: 
- director; 
- director adjunct; 
- patru cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale; 
- un reprezentant al Instituţiei Primarului; 
- trei  reprezentanți al Consiliului Local; 
- trei reprezentanţi ai Consiliului reprezentativ al părinţilor; 
- un reprezentant al Consiliului elevilor, cu statut de observator. 
 

COMISII  ŞI  COLECTIVE  DE  LUCRU 
 

Art. 18 Comisiile şi colectivele de lucru funcţionează conform Legii nr. 1/2011 şi a 
OMEdC nr. 4925/8.09.2005 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
 
Art. 19 Comisia este formată din 3-9 membri: 
- cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral,  dintre care unul este numit 

responsabil de comisie; 
- un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 
- un reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor; 
- un reprezentant al Consiliului elevilor;  
- un reprezentant al Comunităţii locale. 
Art. 20 Cadrele didactice propuse sa facă parte din comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: pregătire profesională 
recunoscută, rezultate deosebite în muncă la clasă cu elevii, receptivitate la nou, bun 
organizator, ataşat de copii, comunicativ. 

Art. 21 Cadrele didactice membre în această comisie vor fi desemnate prin vot secret în 
cadrul Consiliului profesoral. 

 
Comisia pentru curriculum 
 
Art. 22 Subcomisia de încadrare şi orar: 
-  asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru; 
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- verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor; 
- asigură completarea corectă a fişei de vacantare, respectiv încadrare; 
- întocmeşte  orarul  respectând principiile pedagogice  privind  repartizarea orelor pe 

parcursul activităţii şcolare a elevilor; 
- asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 
- programează profesorii  şi  elevii  de  serviciu pe  şcoală astfel încât să se  asigure 

permanenţă pe toată perioada de activitate şcolară. 
Art. 23 Subcomisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii : 
- elaborează pachetele opţionale pentru CDS; 
- definitivează lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni; 
- elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii. 
Art. 24 Subcomisia pentru alegerea manualelor alternative : 
- verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista 

manualelor aprobate de M.E.N.; 
- informează în timp util profesorii, cu privire la oferta de manuale alternative; 
- centralizează necesarul de manuale gratuite; 
- stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite. 
 
Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
 
Art. 25 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 reformei 

curriculare (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare - Descriptori de performanţă); 
- realizează consultarea părinţilor la stabilirea Curriculumului la Decizia Şcolii, în  

alcătuirea schemelor orare ale clasei şi a programului şcolar al elevilor; 
- activarea asociativă a părinţilor, prin intermediul Comitetului de părinţi, 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; 
- lectoratele cu părinţii; 
- activitatea în cadrul Comitetului de părinţi; 
- reuniuni comune cu elevii şi părinţii acestora. 
Art. 26 Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare : 
   - facilitează participarea, la viaţa socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale; 
- asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc; 
- organizează   activităţi   educative   extraşcolare,  în   colaborare   cu   Consiliul   

elevilor, Consiliul reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 
Art. 27 Subcomisia pentru consiliere şi orientare profesională : 
- colaborează cu Consiliul elevilor şi Consiliul părinţilor; 
- asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare; 
- realizează consilierea şi orientarea profesionala a elevilor; 
- asigură consiliere în alegerea carierei; 
- asigură consiliere pentru elevii performanţi; 
- asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar. 
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Art. 28 Subcomisia pentru activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare : 
- centralizează, la nivelul şcolii, datele privind participarea elevilor la olimpiadele 

şcolare, la sesiunile de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de M.E.N.; 
- asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare. 
Art. 29 Comisiile metodice pe discipline / arii curriculare : 
- elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 
- consiliază cadrele  didactice în  procesul  de  elaborare  a proiectării  didactice  şi  a 

planificărilor semestriale; 
- elaborează instrumente de evaluare şi de notare; 
- analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
- monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasa şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor; 
- organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 
- organizează activităţi de pregătire speciale a elevilor pentru examenele de certificare a 

competenţelor profesionale şi de bacalaureat; 
- organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc) 
Art. 30 Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi 

notare ritmică a elevilor : 
- informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi 

măsurile luate de profesorii diriginţi; 
- urmăreşte diversificarea metodelor de evaluare; 
- verifică sistematic,  corectitudinea completării  cataloagelor şcolare de către cadrele 

didactice; 
- verifică semestrial, modul de completare a documentelor şcolare de către secretariat. 
Art. 31 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar : 
- elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul 

operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei; 
- intervine în cazul conflictelor dintre elevi; 
- aduce la cunoştinţa dirigintelui şi a Comitetului de părinţi abaterile disciplinare ale 

elevilor, pentru sancţionare, conform prezentului regulament; 
- propune Consiliului profesoral sancţiunile. 
Art. 32 Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice : 
- sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesionala; 
- informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi 

prevederile curriculumului naţional; 
- 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, IŞJ şi CCD, privind perfecţionarea cadrelor 

didactice; 
- asigură perfecţionarea cadrelor didactice, în vederea utilizării  strategiilor didactice 

moderne urmăreşte diversificarea metodelor de evaluare; 
- verifică sistematic,  corectitudinea completării  cataloagelor şcolare de către cadrele 

didactice; 
- verifică semestrial, modul de completare a documentelor şcolare de către secretariat. 
Art. 33 Comisia de securitate şi sănătate în muncă: 
- asigură instruirea periodică a personalului şi a elevilor pentru cunoaşterea normelor de 

protecţia muncii; 
- asigură aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă; 
- urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personalul unităţii a normelor de 

protecţia muncii; 
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- aplică prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, a securităţii 
şi sănătăţii în muncă. 

Art. 34 Comisia de apărare împotriva incendiilor 
- asigură instruirea periodică a personalului şi a elevilor, privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor; 
- asigură aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personalul unităţii a măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor. 
Art. 35 Comisia de protecţie civilă 
- asigură instruirea periodică a personalului şi a elevilor, privind măsurile de apărare în 

situaţii de urgenţă; 
- asigură aplicarea măsurilor de apărare în situaţii de urgenţă;  
- urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personalul unităţii a măsurilor de apărare 

în situaţii de urgenţă. 
Art. 36 Comisia pentru proiecte de integrare europeană 
- informează cadrele didactice, cu privire la oportunităţile de finanţare a proiectelor de 

integrare europeană; 
- stabileşte colaborări şi parteneriate cu instituţii similare din ţară sau străinătate; 
- asigură păstrarea legăturilor culturale şi realizarea schimburilor de experienţă cu şcoli 

europene; 
- elaborează proiecte pentru atragere de fonduri. 
Art. 37 Comisia de investigare a abaterilor disciplinare ale personalului 
- cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului, întocmeşte raportul 

conform Statutului personalului didactic şi al Codului muncii şi îl prezintă în Consiliul 
profesoral (pentru cadrele didactice şi cele auxiliare), respectiv, în Consiliul de administraţie 
al Colegiului (pentru personalul nedidactic). 

Art. 38 Comisia de salarizare, încadrare şi acordare a burselor si a altor ajutoare 
ocazionale 

- asigură încadrarea şi salarizarea, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor salariaţilor; 
- aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme 

de sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare. 
Art. 39 Comisia pentru achiziţii publice 
- elaborează documentele necesare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi 

asigură achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este cazul, conform legilor în 
vigoare. 

Art. 40 Comisia de inventariere şi recepţie a bunurilor nou achiziţionate 
- verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza 

documentelor primite de la furnizor; 
- asigură întocmirea Notei de intrare-recepţie a bunurilor primite; 
- asigură, anual sau ori de câte ori este nevoie, inventarierea patrimoniului. 
Art. 41 Consiliul clasei 
Acesta îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, contribuind la orientarea şi 

consilierea elevilor şi părinţilor, la elaborarea fişelor de observare a fiecărui elev. Consiliul se 
întruneşte de câte ori dirigintele consideră necesar, pentru armonizarea cerinţelor educaţionale 
ale cadrelor didactice, evaluarea progresului şcolar şi a comportamentului fiecărui elev, 
analizează volumul temelor pentru acasă, în vederea stabilirii de măsuri educaţionale comune 
şi pentru propunerea de recompense sau sancţiuni. 

Preşedintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele. 
Consiliul profesorilor clasei stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev; recompense 

pentru elevii cu rezultate deosebite; sancţiuni prevăzute prin regulamentul şcolar; măsuri 
recuperatorii pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare, precum şi activităţi suplimentare 
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pentru elevii cu rezultate deosebite; colaborarea cu Comitetul de părinţi al clasei. 
 
CAPITOLUL  IV 
 

DOBÂNDIREA  CALIT ĂŢII  DE  ELEV 
 
Art. 42 Conform reglementărilor în vigoare, calitatea de elev al Colegiului de Artă 

"Ciprian Porumbescu" Suceava revine oricărei persoane indiferent de sex, rasă, naţionalitate, 
apartenenţă politică sau religioasă care este înscrisă în unitatea noastră de învăţământ şi 
participă la toate activităţile organizate de aceasta, în calitate de elev.  

Art. 43 Dobândirea calităţii de elev se face prin înscrierea în unitatea noastră şcolară. 
Art. 44 Înscrierea elevilor în primul an se face la cerere, pe baza rezultatelor obţinute la 

examenul de admitere, în limita numărului de locuri aprobat. La profilurile vocaţionale, 
înscrierea se realizează pe baza testelor / examenelor de aptitudini specifice profilului. 

Art. 45 Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul şcolar următor cu excepţia celor 
care întocmesc cererea de retragere. 

Art. 46 Elevii retraşi, elevii exmatriculaţi din cauza unui număr mare de absenţe sau a 
unor acte grave de indisciplină sau cei aflaţi în situaţia de abandon şcolar vor face obiectul 
unei analize obiective şi exigente în cadrul Consiliului de administraţie al Colegiului, care va 
aproba, în funcţie de caz, reînmatricularea. 

 
CAPITOLUL  V 

 
EXERCITAREA CALIT ĂŢII DE ELEV 

 
Art. 47 Conform art. 93(1) al Regulamentului emis de M.E.C. în 8 septembrie 2005, 

calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 
curriculare şi extracurriculare existente în programul Colegiului. 

Art. 48 Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care 
consemnează în cataloage absenţele. 

Art. 49 Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 
- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, al circumscripţiei sanitare sau de 

către medicul de familie, avizată de medicul şcolar; 
- adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea spitalicească, avizată de medicul 

şcolar; 
- cererea părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 3 zile pe semestru, 

aprobată de director în urma consultării cu dirigintele. 
Art. 50 Prezentarea actelor în baza cărora se va face motivarea absenţelor se va realiza 

într-un termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii şi documentele vor fi păstrate de către 
diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

Art. 51 Toate adeverinţele medicale vor avea viza cabinetului medical şcolar, iar pe 
verso va fi certificată luarea la cunoştinţă a părinţilor prin semnătură. Adeverinţele vor fi 
înmânate personal profesorului diriginte al clasei de către părintele al cărui copil a absentat 
motivat de boală sau din alte motive obiective. Nerespectarea termenului prevăzut atrage 
declararea absenţelor ca nemotivate. 

 
CAPITOLUL  VI 
 

ÎNCETAREA  CALIT ĂŢII  DE  ELEV 
 
Art. 52 Încetarea exercitării calităţii de elev se poate realiza: 
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- la încheierea studiilor din învăţământul general obligatoriu sau la absolvirea liceului; 
- în condiţiile exmatriculării, fără drept de reînscriere, sau în condiţii de abandon şcolar; 
- la cererea scrisă a elevilor (a părinţilor sau a susţinătorilor legali în cazul elevilor 

minori), aceştia considerându-se retraşi. 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
            

TRANSFERUL   ELEVILOR 
 

Art. 53 Elevii Colegiului au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la un profil 
la altul, de la o specializare transferabilă la alta, de la o formă de învăţământ la alta cu 
aprobarea consiliilor de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ; alin a) În cazul 
schimbării specializării, aceasta se poate realiza numai cu aprobarea Consiliului de 
Administraţie, o singură dată pe parcursul unui ciclu de învăţământ şi pe baza unei evaluări 
preliminare. 

Art. 54 Perioada de depunere a cererilor de transfer este: 15-26 august . 
Art. 55 Elevii din clasele a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă 

media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se 
solicită transferul. 

Art. 56 Elevii din clasele X - XI se pot transfera de regulă la clasele la care media lor 
din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 
transferul. 

Art. 57 Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau mai mică la 
cererea acestora. 

Art. 58 În cadrul Colegiului, elevii se pot transfera păstrând forma de învăţământ astfel: 
- de la o clasă la alta cu aceeaşi specializare, în limita efectivelor de 30 elevi/clasă; 
- de la un profil la altul, de la o specializare la alta în limita efectivelor de 30 elevi/clasă 

după promovarea examenelor de diferenţă; 
Art. 59 Consiliul de administraţie poate aproba transferul la alt liceu sau de la alt liceu 

cu schimbarea profilului sau specializării în limita efectivelor de 30 elevi/clasă, după 
promovarea examenelor de diferenţă fără a se ţine cont ca media celui transferat să fie cel 
puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. În cazul în 
care sunt mai mulţi solicitanţi cu aceeaşi medie, departajarea se face în funcţie de media de la 
o specializare sau profil. 

 
CAPITOLUL  VIII 
 

DREPTURILE  ELEVILOR 
 

Art. 60 Elevii se bucură de toate drepturile legale înscrise în coordonatele morale şi 
etice ale activităţii desfăşurate în cadrul unităţii şcolare. Nici o activitate organizată în cadrul 
Colegiului nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. 

Art. 61 În funcţie de interese, pregătire şi competenţe, elevii au dreptul să opteze pentru 
disciplinele din oferta cuprinsă în curriculumul realizat la decizia şcolii. 

Art. 62 Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit. 
Art. 63 Elevii pot beneficia de burse acordate de stat pentru rezultate deosebite la 

învăţătură, în domeniul artistic sau sportiv, precum şi pentru situaţii materiale precare. 
Art. 64 Elevii pot beneficia gratuit, de baza materială şi didactică a unităţii de 
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învăţământ în care sunt înscrişi. 
Art. 65 În cazul elevilor proveniţi din mediul rural, ei pot fi cazaţi în cămine şi în 

internate şcolare. Copiii personalului didactic beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi 
internate. 

Art. 66 Elevii au dreptul să participe la activităţi extracurriculare organizate de unitatea 
şcolară, precum şi la cele desfăşurate în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de 
agrement, în unităţi ale inspectoratelor şcolare respectându-se regulamentele de funcţionare a 
acestora. 

Art. 67 În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi 
medicală gratuită. 

Art. 68 Elevii au dreptul de a participa la spectacole, manifestări sportive şi transport în 
comun, beneficiind de bilete cu preţ redus, eliberate în baza legitimaţiei de elev sau a 
carnetului de elev, vizat la zi. 

Art. 69 Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi prin premii, recompense şi diplome care să 
evidenţieze rezultatele deosebite desfăşurate în cadrul activităţilor curriculare şi 
extracurriculare. Se pot acorda premii pentru cel (cei) mai bun(i) elev(i) ai anului, cel mai bun 
sportiv, etc. Pentru atitudine civică exemplară, pe durata întregii şcolarităţi, se pot acorda, de 
asemenea diplome sau premii. 

Art. 70 Conferirea acestor distincţii poate beneficia de un cadru festiv care să 
răsplătească, prin popularizare, eforturile elevilor merituoşi. 

Art. 71 Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. 
Art. 72 Elevii pot beneficia de libertatea de informare şi exprimare care să nu 

prejudicieze activitatea educativă şi instructivă. 
Art. 73 La nivelul Colegiului, se constituie Consiliul Elevilor format din reprezentanţi ai 

elevilor de la fiecare clasă, aleşi democratic. 
Art. 74 Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu (parte a 

Regulamentului de ordine interioară) şi îşi desemnează reprezentantul în Consiliul de 
administraţie . 

Art. 75 Elevii au libertatea de a se asocia în cercuri ştiinţifice, culturale, sportive sau 
civice desfăşurate în şcoală, pe baza unui statut propriu aprobat de directorul Colegiului. 

Art. 76 Elevii au dreptul de a desfăşura activităţi extracurriculare, de recreere şi de 
petrecere a timpului liber în reuniuni, serate. Ele se vor desfăşura numai în şcoală, fiind 
aprobate de directorul Colegiului şi fiind supravegheate de către profesorul diriginte, pentru a 
asigura securitatea grupului de elevi. 

Art. 77 Elevii au dreptul de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii, care să nu 
contravină, prin conţinut şi formă, legislaţiei în vigoare. În acest caz, directorul poate 
suspenda apariţia şi difuzarea acestora. 

Art. 78 Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova doi ani 
şcolari într-un an şcolar, conform metodologiei M.E.C.T.S. 

 
CAPITOLUL  IX 

 
ÎNDATORIRILE   ELEVILOR 

 
Art. 79 Elevii Colegiului trebuie să dovedească o comportare civilizată în şcoală şi în 

afara ei, să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel intern. 
Art. 80 Elevii vor lua la cunoştinţă, prin semnătură şi vor respecta normele de securitate 

şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de 
protecţie a mediului. 

Art. 81 Elevii au obligaţia să poarte uniforma şcolară specifică fiecărui ciclu de 
învăţământ din Colegiu în timpul orelor de curs şi să aibă o ţinută decentă în afara unităţii 
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şcolare. 
Art. 82  Se interzice cu desăvârşire elevilor : 
- să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, legitimaţii 

de elev); 
- să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii; 
- să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională; 
- să ia parte la acţiuni sociale, de stradă, desfăşurate în timpul orelor de curs; 
- să blocheze căile de acces în spaţiul de învăţământ; 
- să fumeze, să consume droguri sau băuturi alcoolice, să participe la jocuri de noroc în 

incinta şcolii şi în afara ei; 
- să posede şi să difuzeze materiale cu un caracter obscen sau pornografic; 
- să afişeze materiale propagandiste (culturale, politice etc.) fără aprobarea conducerii 

şcolii; 
-  să folosească în timpul orelor de curs aparatele de telefonie mobilă; 
- se interzice utilizarea aparatelor de înregistrare audio şi video în timpul activităţilor 

şcolare fără aprobarea cadrului didactic coordonator al activităţii; 
- să introducă în perimetrul Colegiului orice tipuri de arme sau alte instrumente 

(muniţie, petarde, spraiuri) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a 
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în 
perimetrul Colegiului; 

- să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; 
- să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
- se interzice categoric purtatul cerceilor de către băieţi, tunsoarea indecentă şi părul 

colorat; 
- elevii sunt obligaţi să păstreze în stare foarte bună baza materială a clasei care prin 

subinventare devine gestiune pentru fiecare diriginte. Dirigintele răspunde împreună cu elevii 
de integritatea bazei materiale.  

Art. 83 Elevii  au obligaţia să respecte,  printr-un comportament civilizat, întregul  corp 
profesoral, precum şi personalul administrativ din liceu, indiferent dacă acesta este sau nu 
implicat în actul educativ al acestora.  

Art. 84 Elevii au obligaţia de a avea  asupra lor carnetul de elev vizat pe anul şcolar 
respectiv şi de a-l prezenta la cerere profesorilor şi părinţilor. Carnetul de elev poate fi 
prezentat şi pentru obţinerea unor servicii oferite elevilor de diferite instituţii ale statului; 

Art. 85 Elevii au obligaţia de a respecta orarul prevăzut de conducerea Colegiului, orar 
prin care se asigură serviciul de şcoală. 

Art. 86 Prezentul Regulament stabileşte următoarele atribuţii ale elevului de serviciu pe 
şcoală: 

- asigură semnalul sonor care anunţă pauza şi delimitează orele de curs; 
- supraveghează intrările în unitate şi mai ales cancelaria pentru a nu permite accesul 

persoanelor străine suspecte; 
- în cazul în care sesizează o persoană străină în şcoală, anunţă imediat portarul sau  

gardianul şi notează datele de identificare a persoanei în registru; 
- conduce persoanele oficiale la directorul liceului sau la profesorul de serviciu; 
- semnalează producerea unor pagube materiale ajutând la identificarea făptaşului; 
- urmăreşte comportamentul elevilor în pauzele şcolare informând cadrul didactic de 

serviciu/conducerea colegiului asupra unor situaţii deosebite; 
- însoţeşte profesorul de serviciu pe culoare, în curte etc, când este solicitat; 
- răspunde  oricărei   solicitări   din  partea  profesorilor  de   serviciu   sau   a  conducerii 
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colegiului;  
- semnalează profesorului de serviciu situaţiile speciale: incendii, accidente, inundaţii 

etc     
-  poartă un semn distinctiv pentru a fi recunoscut (ecuson);  
-  nu părăseşte locul stabilit fără permisiunea profesorului de serviciu. 
Art. 87 Elevii din învăţământul obligatoriu trebuie să utilizeze cu grijă manualele 

şcolare primite pentru a le restitui în bună stare la sfârşitul anului şcolar în condiţiile 
prevăzute de instrucţiunile de difuzare a manualelor. 
 

CAPITOLUL X 
 

RECOMPENSAREA  ELEVILOR 
 
Art. 88 Pentru rezultatele la învăţătură şi pentru o conduită exemplară, elevii pot primi 

următoarele recompense: 
- evidenţierea în faţa colegilor de clasă; 
- evidenţierea de către conducerea şcolii, în careuri organizate în recreaţiile şcolare, în 

faţa colegilor de şcoală; 
- evidenţierea elevilor merituoşi în faţa Consiliului profesoral; 
- comunicare scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care este 

evidenţiat; 
- trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de odihnă, parţial sau total suportate 

financiar de către şcoală, prin agenţi economici sau sponsori; 
- acordarea de burse de merit, de studii sau alte forme de recompensare materială 

acordate de stat sau prin alte forme de încurajare financiară; 
- acordarea de premii, diplome, medalii, insigne; 
- acordarea Premiului de onoare al Colegiului înmânat de un reprezentant merituos al 

unei alte generaţii de elevi a Colegiului. 
Art. 89 Se  acordă premii  elevilor care: 
- au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00 şi 10 la 

purtare; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni. Dacă doi sau mai mulţi elevi 
obţin la sfârşitul anului şcolar aceeaşi medie generală şi media 10 la purtare ei vor primi 
acelaşi premiu sau aceeaşi menţiune. 

- s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 
- au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 
- s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
- au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  
Art. 90 Premiul de onoare al şcolii se acordă unui singur elev din clasele terminale care 

a obţinut cea mai mare medie pe toată perioada ciclului de învăţământ, dar nu mai mică de 9 
şi la purtare media anuală 10 şi care s-a distins prin atitudini şi comportament deosebite. 

Art. 91 Recompensarea elevilor merituoşi poate avea loc şi cu ocazia sărbătoririi Zilelor 
Colegiului care vor cuprinde o serie de manifestări artistice, culturale, sportive, concursuri de 
cultură generală, reprezentative pentru capacitatea intelectuală şi estetică a elevilor din această 
unitate. 

Art. 92 Programul Zilelor Colegiului va fi realizat cu sprijinul Consiliului elevilor, sub 
îndrumarea profesorilor, şi aprobat în Consiliul profesoral. 

Art.   93   În   conformitate   cu   Legea   învăţământului,   şcoala   şi   alţi   factori   
interesanţi subvenţionează activităţile de performanţă ale elevilor la nivel naţional şi 
internaţional, prin: 

- acordarea unor premii din fondul şcolii sau din fondurile societăţilor economice, 
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fundaţiilor ştiinţifice şi culturale; 
- sprijinirea elevilor şi constituirea loturilor care participă la olimpiadele naţionale şi 

internaţionale prin activităţi de pregătire organizate de profesori ai Colegiului, desemnaţi de 
directorul acestuia. 
 

CAPITOLUL  XI 
 

SANCŢIUNI   APLICATE   ELEVILOR 
 
Art. 94 Elevii care săvârşesc fapte care încalcă prevederile acestui Regulament intern, 

corobate cu cele prevăzute în Regulamentul aprobat de M.E.C.T.S., vor fi sancţionaţi în 
funcţie de gravitatea faptelor, cu: 

- observaţie individuală; 
- mustrare în faţa clasei / consiliului clasei / Consiliului profesoral;  
 - mustrare scrisă, adresată părinţilor; constă în dojenirea elevului în scris, se înmânează 

documentul părinţilor personal, sub semnătură. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei 
precizându-se numărul documentului şi implică scăderea notei la purtare; 

- retragerea temporară sau definitivă a bursei, sancţiune însoţită de scăderea notei la 
purtare; 

- eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3 - 5 zile pentru fapte grave (comportament 
deviant faţă de profesori, colegi, personalul şcolii), timp în care elevul participă la un alt tip de 
activitate, de regulă în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite de către director la propunerea 
consiliului clasei; dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate 
nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei, sancţiunea fiind însoţită de scăderea notei la 
purtare; 

- preaviz de exmatriculare aprobat de diriginte şi director la 20 absenţe nemotivate şi 
15% absenţe la un singur obiect, sancţiunea fiind însoţită de scăderea notei la purtare; 

- exmatricularea din şcoală, cu drept de reînscriere în cazul acumulării unui număr de 40 
de ore de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau 30% absenţe din totalul orelor la 
un singur obiect pe semestru. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6;  

- exmatricularea, fără drept de reînscriere, în nici o unitate a învăţământului de stat, ca 
urmare a faptelor deosebit de grave (furt, tâlhării, consum de droguri).  

Art. 95 Pentru toţi elevii Colegiului, la fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru sau 
10% din totalul numărului de ore pe semestru la o singură disciplină va fi scăzută nota la 
purtare cu câte 1 punct. 

Art. 96 Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ suportă 
cheltuielile pentru reparaţii sau înlocuirea bunurilor deteriorate. Dirigintele clasei în care se 
află elevul sau elevii vinovaţi este obligat să aplice prevederile prezentului regulament fiind 
răspunzător în faţa directorului Colegiului. 

Art. 97 În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte din diferite motive, răspunderea 
materială devine colectivă, revenind întregii clase. 

 
CAPITOLUL  XII 

 
PĂRINŢII 

 
Art. 98 (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de 

învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să 
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asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu. 
Comitetul de părinţi al clasei 
Art. 99  (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a 

părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa. 
Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în 

primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 
Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; 
Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul 

fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau 
preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de 
câte ori este necesar. 

Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea 
generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul 
profesoral şi în consiliul clasei. 

Art. 100 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 
- ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a 

tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 
- sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare 

socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 
- sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 
- are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 
- atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale  susţin 

programe de modernizare a activităţii educative, îmbogățirea şi întreținerea  bazei materiale 
din clasă şi din şcoală și  susținerea deplasării elevilor la olimpiade și concursuri de 
specialitate;  

- sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

Art. 101 (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin 
dirigintele/ învăţătorul clasei. 

(2) Comitetul de părinţi ai clasei poate propune, în adunarea generală o sumă minimă 
prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a clasei,  a unităţii de învăţământ și de deplasare a lotului olimpic la olimpiade și 
concursuri. 

Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 
limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul 
regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la 
conţinutul acestui articol este obligatorie. 

Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către 
comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. 

Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 
Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 
Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca 

urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet. 
Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus 

pentru anumiţi elevi. 
Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în 

vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. 
Art. 102 Comitetele de părinţi şi consiliul reprezentativ al părinţilor 
Comitetele de părinţi se aleg la nivelul fiecărei clase şi au în componenţă: 

- 1 preşedinte  
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- 1 vicepreşedinte 
- trezorier 
- membri 

Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege în Adunarea Generală a Comitetelor de 
părinţi de la nivelul claselor. Este format din: 

- 1 preşedinte  
- 1 vicepreşedinte  
- 1 casier  
- 4 membri 

Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 
- încheie un acord de parteneriat cu şcoala; 
- sprijină  conducerea  şcolii  în întreţinerea,  dezvoltarea  şi  modernizarea bazei 

materiale, atât pentru activităţi curriculare, cat şi extracurriculare; 
- sprijină profesorii diriginti în activitatea de cuprindere 
- la cursuri a tuturor copiilor înscrişi şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 
- sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională 

sau de integrare socială a absolvenţilor; 
- sprijină diriginţii şi conducerea scolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor 

pedagogice cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor; 
- sprijină clasa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 
- au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţa din şcoală; 
- atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, 
susţin programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală.  

Activitatea financiară a  comitetelor de părinţi  va respecta Regulamentul  de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ din învăţământul preuniversitar. 

Art. 103 Consiliul elevilor 
Consiliul elevilor este format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasa. 
Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant în: 

- Consiliul de administraţie 
- Comisia pentru asigurarea calităţii 
- Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 
- reprezintă interesele elevilor în Consiliul de administraţie al şcolii; 
- reprezintă interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii; 
- sprijină profesorii diriginti în activitatea de cuprindere, la cursuri, a tuturor 
elevilor înscrişi şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 
- se implică în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor; 
- asigură o bună relaţionare între profesori - elevi -părinţi; 
- se implică în redactarea revistelor şcolii şi a ziarului şcolii, pentru exercitarea 
- dreptului la opinie al elevilor; 
- se implică în organizarea activităţilor cultural - distractive pentru elevi. 

 
CAPITOLUL  XIII 

 
ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 

 
Art. 104  Unitatea de învăţământ pregăteşte elevi prin învăţământul liceal conform 

planului de şcolarizare aprobat de inspectoratul şcolar. 
Art. 105 Efectivul claselor este cuprins între 15 şi 30 de elevi, conform prevederilor art. 

158 din Legea nr. 84/1995. 
Art. 106 Structura anului şcolar este stabilită de Ministerul Educaţiei Naționale. 
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Art.107 Procesul instructiv- educativ se desfăşoară în două schimburi. 
Art. 108 Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii, activităţi didactice în 

cabinete şi laboratoare, prin alte activităţi şcolare, culturale şi sportive, în concordanţă cu 
programele şcolare şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei Naționale. 

Art. 109 Numărul de ore pentru obiectele de studiu este cel prevăzut în planurile cadru 
de învăţământ şi, ca urmare, orarele şcolare se întocmesc în conformitate cu prevederile 
acestora. 

Durata "orei de curs" este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;  
Art. 110  Participarea elevilor la activităţile şcolare cuprinse în orarul şcolii este 

obligatorie. Elevii vor participa şi la alte activităţi organizate de şcoală, aprobate de Consiliul 
de Administraţie şi, după caz, de Inspectoratul Şcolar, fără a fi scoşi de la lecţii. 

Art. 111  Parcurgerea materiei prevăzute în programele şcolare se asigură pe baza unor 
planificări calendaristice elaborate semestrial, care se vor comunica şi elevilor. In şcoală se 
folosesc manualele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale, înscrise în catalogul 
manualelor valabile pentru anul respectiv. 
CAPITOLUL XIV 
 

EVALUAREA  REZULTATELOR  ELEVILOR 
 
Art. 112 Principiul ritmicităţii notării va fi respectat pe tot parcursul semestrelor 

conform metodologiei Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare şi reglementărilor 
M.E.C.T.S. 

Art. 113  În fiecare semestru va avea loc o evaluare finală care are următoarele 
obiective:      

- realizarea recapitulării şi sistematizării materiei parcurse; 
- ameliorarea rezultatelor învăţăturii; 
- consolidarea pregătirii elevilor; 
- sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare; 
- stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.  
Art. 114 Instrumentele de evaluare vor respecta criteriile de vârstă, disponibilităţile 

afective şi cognitive ale fiecărui elev, precum şi specificul fiecărei discipline. Aceste 
modalităţi de evaluare pot fi: 

- lucrări scrise; 
- activităţi practice; 
- realizarea de referate şi proiecte; 
- interviuri; 
- portofolii; 
- mape tematice; 
- tezele conform Regulamentului. 
 Art. 115 Sistemul de evaluare se va face cu note de la 10 la 1 sau prin acordarea de 

calificative (la ciclul primar). 
Art. 116 Calificativele şi notele se comunică elevilor şi se trec în documentele şcolare 

corespunzătoare (catalog, carnet de note, caiete de înregistrare a calificativelor, foaie de 
observaţie şi apreciere). 

Art. 117 Elevul sau după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta 
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care 
are obligaţia de a motiva modalităţile de evaluare şi rezultatele acestuia. În situaţia în care 
argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său legal se poate 
adresa directorului Colegiului, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de 
specialitate care nu predau la clasa respectivă. 

Art. 118  Pentru filiera vocaţională, este considerat obiect principal de specialitate : 
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a) muzică: A.  instrument principal (secţia instrumentală) 
                  B.  canto / canto popular (secţia vocală) 
                  C. teorie-solfegiu-dictat (secţia studii teoretice) 
b.) arte plastice:  A- disciplinele fundamentale (studiu desen) 
                           B – specialitate conform atelierului de profil  
Art. 119  Nota minimă de promovare la toate obiectele de specialitate este 6 (şase). 
Art. 120 Elevii susţin la sfârşitul anului şcolar examen la obiectul principal de 

specialitate; sunt exceptaţi elevii aflaţi în primul an de studiu, conform programei şi elevii din 
clasele a VIII-a şi a XII-a. Promovarea examenului se face cu media minimă 6 (şase). Această 
medie este distinctă de media semestrelor şi se calculează ca medie aritmetică fără rotunjiri.  

Art. 121 Media anuală la obiectul principal de specialitate se calculează prin adunarea 
sumei mediilor semestriale cu media examenului de sfârşit de an divizată la 2 (doi). 

Art. 122  Pentru liceele de artă la obiectul principal de specialitate nu se admit 
corigenţe. 

Art. 123  Elevii care sunt notaţi la examenul de sfârşit de an sub media limită de 
promovare vor fi declaraţi necorespunzători în cazul în care media anuală obţinută este sub 
limita admisă. 

Art. 124 Elevii declaraţi necorespunzători au dreptul să-şi continue studiile de cultură 
generală în alte unităţi de învăţământ. 

Art. 125 La sfârşitul primului semestru se pot organiza verificări la obiectele de 
specialitate. Data, locul şi conţinutul, se propun în cadrul şedinţei metodice de catedră, se 
aprobă de consiliul profesoral până la data de 15 octombrie a fiecărui an şcolar şi se comunică 
prin afişarea elevilor. 

Art. 126 Nota verificării stabilită de comisie devine ultima notă a semestrului; se 
calculează ca medie aritmetică prin rotunjire. Neprezentaţii la verificări sunt consideraţi 
amânaţi şi rămân cu situaţia neîncheiată urmând ca media să se încheie după susţinerea 
verificării. 

Art. 127 Examenele de sfârşit de an la specialitate se desfăşoară în prima jumătate a 
lunii iunie; elevii intră în examen cu media semestrelor  încheiată. 

Art. 128 Comisiile pentru verificări şi examene, la specialitate, vor fi formate cu 
profesori din unitatea de învăţământ.  

Comisiile sunt coordonate  de director sau directorii adjuncţi de specialitate în calitate 
de președinte; 

Comisiile se constituie din 3 – 5 membri cu drept de notare, respectiv responsabilul de 
catedră şi profesori care predau discipline înrudite / apropiate.  

Comisiile se propun de şefii de catedră şi se aprobă de conducerea liceului.  
Componenţa comisiilor pentru examenele de specialitate la admiterea în liceu se 

propune de conducerea liceului şi se aprobă de inspectoratul şcolar. 
Art. 129 Sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin la sfârşitul anului şcolar la 

disciplinele de specialitate cel puţin media anuală 6 (şase), precum şi la obiectul principal de 
specialitate cel puţin media 6 (şase) la examen şi media anuală de cel puţin 6 (şase), iar la 
cultura generală mediile de promovare stabilite de regulamentele şcolare în vigoare pentru 
învăţământul general obligatoriu şi învăţământul liceal. 

Art. 130 Elevii învăţământului de artă sunt declaraţi necorespunzători în următoarele 
condiţii:  

(1) au obţinut media de examen mai mică de 6 (şase) la obiectul de specialitate 
principal; 

(2) au obţinut media anuală mai mică de 6 (şase) la obiectul de specialitate principal; 
fiind amânaţi din motive obiective, nu se prezintă la examenele de specialitate, în 

sesiunea de corigenţe; 
(3) sunt corigenţi la mai mult de două obiecte de specialitate ; 
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(4) în cazul schimbării specializării, aceasta se poate realiza numai cu aprobarea 
Consiliului de Administra ție, o singură dată pe parcursul unui ciclu de învățământ și pe 
baza unei evaluări preliminare ; 

(5) în cazul schimbării profilului, se aplică prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la 
transferul elevilor 
 

CAPITOLUL XV 
 

ÎNCHEIEREA  SITUA ŢIEI  ŞCOLARE 
 
Art. 131 La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au 

obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, menţionându-se cazurile de exmatriculare sau 
abandon şcolar. 

Art. 132 Dirigintele clasei va convoca la sfârşitul fiecărui semestru Consiliul 
Profesorilor clasei pentru stabilirea notei la purtare a elevilor. 

- în cazul acordării unei note la purtare mai mici de 7 consiliul şi directorul unităţii vor 
discuta şi aproba raportul scris motivat adus la cunoştiinţă de profesorul diriginte. 

Art. 133 Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 la unul sau două 
obiecte de studiu. 

Art. 134 Elevii scutiţi temporar de activitate la educaţie fizică li se stabileşte media 
anuală la acest obiect dacă au avut situaţia şcolară încheiată cel puţin pe un semestru, caz în 
care media anuală este media de pe semestrul respectiv. In alte situaţii, secretarul-şef va 
menţiona la rubrica de educaţie fizică din catalog „Scutit conform Aprobării nr. ...". 

Art. 135 Mediile semestriale şi anuale pe obiect se calculează conform metodologiei 
avizate de M.E.C. şi se trec în catalog de către profesorii pentru fiecare specialitate iar mediile 
la purtare, de către diriginte. 

Art. 136 Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, au obţinut la 
fiecare obiect de cultură generală cel puţin media anuală 5, la fiecare obiect principal de 
specialitate cel puţin media anuală 6, iar la purtare media anuală 6, cu excepţia elevilor 
corigenţi, amânaţi sau repetenţi, precum şi a celor care au urmat şcoala în altă ţară şi cărora 
încheierea situaţiei şcolare se va face în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în ţară, dar nu 
peste data începerii sesiunii de corigente cu condiţia promovării examenelor de diferenţă.  

Art. 137 Se consideră amânaţi semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva 
situaţia şcolară din următoarele motive: 

- absentează motivat sau sunt scutiţi de frecvenţă de către directorul şcolii pe perioada 
participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-sportive sau 

- beneficiază de burse recunoscute de M.E.N; 
- absentează nemotivat, sub numărul de absenţe prevăzute pentru exmatriculare şi la cel 

puţin 50 la sută din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele unde nu 
se poate definitive situaţia şcolară; 

- consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide 
încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, 
dovedite cu documente medicale sau din alte cauze pe care consiliul clasei le apreciază ca 
fiind justificate, cu condiţia ca după revenirea la şcoală acesta să participe regulat la cursuri şi 
să poată fi evaluat. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces verbal care 
rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor verbale ale Consiliului profesoral; 

- au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de M.E.N. 
Art. 138 Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor, validează şi 

consemnează în procesul verbal situaţia pentru fiecare elev în parte. 
Art. 139 Situaţia şcolară anuală, cu specificare mediei generale pentru cei promovaţi, se 

comunică elevilor la sfârşitul semestrului al II- lea (în ultima zi de curs), într-un cadru festiv, 
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pentru cei merituoşi, iar pentru cei care au înregistrat un eşec şcolar înştiinţarea se va face 
direct elevilor şi, respectiv părinţilor, în scris, sau se afişază la avizierul unităţii în termen de 3 
zile de la încheierea cursurilor. 
 

CAPITOLUL XVI 
 

EXAMENUL  DE  CORIGEN ŢĂ 
 
Art. 140 Examenele de corigenţă se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor 

şi reglementărilor prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar nr 4925 din 08/09/2005. 

Art. 141 Sunt declaraţi repetenţi: 
- elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline; 
- elevii care au obţinut la purtare sub 6, indiferent de mediile obţinute la obiectele de 

studiu; 
- elevii corigenţi sau amânaţi care nu se prezintă sau nu promovează examenele de 

corigentă la cel puţin o disciplină; 
- elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin 

o disciplină; 
- elevii exmatriculaţi cu drept de reînscriere; 
- elevii declarați repetenți nu vor fi reînscrişi în Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava. 
Art. 142 Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris 

de către diriginte părinţilor (susţinătorii legali) în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor 
pe fiecare semestru. 
 

 
 

CAPITOLUL XVII 
 

PERSONALUL DIDACTIC 
 

Art. 143 Personalul didactic din cadrul Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" 
Suceava, este obligat să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale 
pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 144 Personalul din învăţământ în cadrul Colegiului, trebuie să dovedească respect 
şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii acestora. Este interzis personalului didactic să 
desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi 
familială a acestuia. 

Art. 145 Personalului didactic din cadrul Colegiului îi este interzis să aplice pedepse 
corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii şi colegii. 

Art. 146 Este interzisă condiţionarea evaluării elevilor sau calitatea prestaţiei didactice 
la clasă, de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau părinţii acestora. Astfel de 
practici dovedite se sancţionează cu excluderea din învăţământ; se interzice folosirea elevilor 
de serviciu în interes personal de către angajaţii colegiului; 

Art. 147 Personalul didactic din cadrul Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" 
Suceava, este obligat prin actualul Regulament să îndeplinească pe durata unei zile, pe bază 
de planificare, calitatea de profesor de serviciu cu următoarele obligaţii: 

- asigură securitate documentelor şcolare din cancelarie: cataloage, condici de prezenţă, 
orarul şcolii; 

- asigură ordinea şi disciplina pe culoare, în timpul pauzelor şcolare. 
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- identifică persoanele care produc pagube materiale şi face propuneri pentru 
recuperarea contravalorii; 

- sprijină, la cerere portarul,  personalul de serviciu, în rezolvarea unor situaţii 
conflictuale; 

- rezolvă, după caz, sarcinile din notele telefonice primite în timpul serviciului său; 
- în   lipsa   directorului   însoţeşte  în   liceu   persoanele   oficiale:   inspectori   şcolari, 

eprezentanţi ai Sanepidului, pompieri, etc. 
- informează conducerea liceului despre absenţa motivată sau nu a unor cadre didactice 

la re, asigurând, după caz, liniştea în sala de clasă respectivă sau suplinirea. 
- intervine  în   situaţii   speciale:   accidente,   incendii,   inundaţii,   anunţând   serviciile 

competente lund primele măsuri; 
- anunţă elevii şi cadrele didactice în cazul unor modificări de program (scurtarea orelor) 

au modificări de orar; 
- asigură, în colaborare cu profesorii de educaţie fizică, organizarea careului, la cererea 

conducerii; 
- nu părăseşte liceul, în timpul serviciului, fără aprobarea conducerii instituţiei; 
- colaborează cu reprezentanţii jandarmeriei sau serviciului de pază, după caz; 
- coordonează activitatea elevilor de serviciu din subordine; 
- asigură, împreună cu portarul, la sfârşitul programului, securitatea cancelariei, uşilor 

dela intrare, geamurilor care ar putea permite intrarea frauduloasă a persoanelor străine şi 
securitatea elevilor la ieşirea din curtea liceului; 

- consemnează într-un proces verbal aspecte ale desfăşurării programului; 
- poartă un semn distinctiv pentru a fi recunoscut. 
Art. 148 Personalul didactic este obligat să se prezinte la examenele medicale prevăzute 

de lege. 
Art. 149 Pentru îndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor sale de serviciu, 

personalul didactic din Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava desfăşoară 
următoarele activităţi: 

- pregătirea şi predarea temelor prevăzute în programele de învăţământ, pregătirea 
materialelor didactice, a mijloacelor audio-vizuale, a experienţelor, demonstraţiilor, lucrărilor 
de laborator şi a altor activităţi didactice; 

- organizarea şi îndrumarea activităţii de laborator a elevilor şi conducerea lucrărilor de 
atestat la clasele a XII-a cu profil artistic; 

- confecţionarea de materiale didactice; 
- verificarea temelor şi a lucrărilor efectuate de elevi; 
- organizarea de consultaţii şi meditaţii în cadrul şcolii; 
- iniţierea şi organizarea de acţiuni pentru orientare şcolară şi profesională a elevilor, 

ţinând seama de cerinţele economiei de piaţă şi a culturii naţionale şi de înclinaţiile şi 
aptitudinile acestora; 

- participarea la lucrările comisiilor pentru concursurile de admitere, pentru examenele 
de absolvire şi bacalaureat, precum şi la examenele de corigentă; 

- îndrumarea şi sprijinirea activităţii cercurilor de elevi, a activităţilor tehnico-apicative, 
precum şi a pregătirii şi participării elevilor la olimpiade, concursuri şi competiţii sportive; 

- toate cadrele didactice din liceu, sunt obligate să participe la toate activităţile 
organizate cu elevii, să urmărească comportarea acestora în şcoală şi în afara şcolii, în 
internate, cantină şi să intervină cu energie în cazurile de abatere de la normele de disciplină 
şcolară, pe baza noului regulament; 

- la începutul fiecărei ore de curs, prtecum şi a celorlalte activităţi obligatorii, profesorii 
sunt datori să verifice prezenţa elevilor. Evidenţierea prezenţei la cursuri a elevilor se ţine în 
catalogul clasei. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi 
la ora respectivă. Motivarea absenţelor se face de către dirigintele clasei; 
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- corectarea lucrărilor scrise curente şi a tezelor, discutarea lor cu elevii şi trecerea lor în 
catalog se face după cel mult 10 zile de la data când s-au dat şi tezele cu cel puţin 15 zile 
înainte de încheierea semestrului respectiv; 

- activităţile în afară de clasă şi şcoală se desfăşoară numai în timpul liber al elevilor. 
Este interzisă scoaterea elevilor de la cursuri pentru orice fel de activităţi organizate în afară 
declasă şi şcoală. 
 

CAPITOLUL XVIII 
 

PERSONALUL   DIDACTIC  AUXILIAR  ŞI  NEDIDACTIC 
 

Art. 150 Compartimentul secretariat este subordonat directorului Colegiului. 
Art. 151 Secretariatul asigură permanenţa în intervalul orar: 7.30-16.00. 
Art. 152 Secretarul aduce condica de prezenţă în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. 

Secretarul trebuie să descuie şi să încuie fişetul în care se păstrează cataloagele, la începutul şi 
terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu profesorul de serviciu existenţa tuturor 
cataloagelor. 

Art. 153 Compartimentul secretariat se ocupă de procurarea, completarea, eliberarea şi 
evidenţa actelor de studii în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

Art. 154 Serviciul contabilitate este subordonat directorului Colegiului; 
Art. 155 Serviciul contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea 

activităţii financiar - contabile a Colegiului în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
Îndeplineşte toate serviciile financiar - contabile încredinţate de director sau stipulate în mod 
special în acte normative Serviciul de administraţie este subordonat directorului Colegiului . 

Art. 156 Administratorul răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a 
Colegiului, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie, 
stabileşte programul acestora potrivit nevoilor Colegiului şi se aprobă de director; 

Art. 157 Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 
funcţie de nevoile Colegiului, directorul poate schimba aceste sectoare; 

Art. 158 Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 
cele necesare unităţii de învăţământ; 

Art. 159 Bibliotecarul este subordonat directorului Colegiului; 
Art. 160 Bibliotecarul are următoarele sarcini de bază: 
- organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia; 
- desfăşoară activitatea de completare raţională a fondului de carte şi alte publicaţii; 
- îndrumă lectura şi studiul elevilor; 
- sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 
- organizează şi participă la acţiuni concrete specifice muncii cu cartea; 
Art. 161 Laborantul şi informaticianul sunt subordonaţi directorului, atribuţiile de 

serviciu fiind prevăzute în fişele de post aprobate de director; 
Art. 162 Întregul personal tehnico - administrativ are şi următoarele obligaţii: 
- respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, urmărirea şi aplicarea cu fermitate 

a normelor şi sarcinilor de serviciu şi îndeplinirea lor, manifestarea intrasigenţei faţă de orice 
abatere de la regulile stabilite. 

- respectarea programului de lucru şi executarea întocmai şi la timp a sarcinilor ce le 
revin prin sarcinile de serviciu sau prin dispoziţiile conducerii liceului; 

- utilizarea   eficientă   a   materiei   prime,   materialelor,   alimentelor   pentru   cantină, 
combustibililor şi energiei, recuperarea tuturor resurselor materiale şi energetice refolosibile; 

- luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei 
neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor din dotarea Colegiului. 

Art. 163 În aplicarea legislaţiei cu privire la medicina muncii şi a reglementărilor 
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unităţii, întregul personal trebuie să se supună vizitelor medicale obligatorii periodice sau de 
început, sau unor examene medicale complete. 

Art. 164 Personalul trebuie să respecte toate măsurile de profilaxie dictate de direcţiune 
(vaccinări), atât pentru el însuşi cât şi pentru familia sa. 

Art. 165 Personalul trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie a muncii furnizat de 
unitate; portul acestuia este obligatoriu. 

Art. 166 Personalul trebuie să aibă o ţinută vestimentară curată şi decentă. 
Art. 167 Este interzisă pătrunderea şi staţionarea în unitate în stare de ebrietate.  
Art. 168 Este interzisă introducerea în unitate sau consumul drogurilor, substanţelor 

etnobotanice şi a băuturilor alcoolice.  
Art. 169 Masa trebuie servită în locuri stabilite. 
Art. 170 Personalul dispune, pentru păstrarea îmbrăcămintei şi a materialelor personale, 

de vestiare sau dulapuri cu încuietori sau lacăte. 
 

CAPITOLUL XIX 
 

ALTE OBLIGA ŢII ALE PERSONALULUI ANGAJAT 
 

Art. 171 Toţi salariaţii unităţii sunt obligaţi să se conformeze prescripţiilor de ordin 
general ale Regulamentului cât şi tuturor instrucţiunilor şi dispoziţiilor date de director, de 
directorul adjunct şi de şefii de compartimente din unitate. 

Art. 172 În timpul lucrului nici un lucrător nu poate părăsi unitatea sau locul de lucru 
fără autorizaţia dată prealabilă de director sau înlocuitorul său; excepţie pot face situaţiile de 
grav şi iminent. 

Art. 173 Personalul se angajează: 
- să nu lipească nici un afiş; 
- să nu facă nici o propagandă în favoarea nici unui partid în interiorul unităţii; 
- să nu deterioreze sau să distrugă afişele care poartă aprobarea direcţiunii; 
- să nu mijlocească sau să comită falsuri în acte publice; 
- să nu sustragă sau să înstrăineze documente şcolare (condici de prezenţă, cataloage, foi 

şi registre matricole, acte de evidenţă, acte de studii etc); 
- să asigure păstrarea lor în deplină siguranţă; 
- să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă; 
- să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu 
- să respecte cu stricteţe programul zilnic de lucru şi orarul şcolii stabilit deconducerea 

unităţii; 
- să se prezinte la program în deplină capacitate de muncă, consemnându-şi prezenţa 

prin semnătură în condica de prezenţă imediat ce a intrat în unitate; 
- să execute lucrări şi activităţi de calitate şi la termen. 
- să nu pretindă şi să nu primească foloase necuvenite pentru serviciile oferite. Art. 159. 

Personalul trebuie să-şi desfăşoare activitatea în serviciul unităţii. Este interzis a se desfăşura 
activităţi în interes personal. 

Art. 174 Nimeni nu poate părăsi locul de muncă fără a se asigura că succesorul său 
poate desfăşura activitatea normal, neexpunându-se sau neexpunând pe alţii diverselor 
pericole  

Art. 175 După consultarea salariaţilor, directorul poate stabili ca aceştia să efectueze o 
parte a muncii lor, ocazional sau periodic, ziua sau noaptea, în interiorul sau în afara unităţii. 
Nimeni nu se poate sustrage acestei obligaţii. 

Art.176 Toate absenţele salariaţilor, previzibile, trebuie să facă obiectul autorizaţiei 
prealabile a directorului sau înlocuitorului. 

Art. 177 În cazul unei absenţe neprevizibile şi după caz de forţă majoră, absenţa trebuie 
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să fie motivată şi notificată în scris la director sau înlocuitor în decurs de două zile de la 
producerea absenţei. 

Art. 178 Salariaţii care au calitatea de reprezentanţi ai sindicatelor pot absenta fără 
autorizaţie prealabilă (în limitele legii), dar trebuie înainte de absenţă să informeze directorul 
sau înlocuitorul. 

Art. 179 Absenţa cauzată de boală sau accident trebuie anunţată telefonic directorului în 
termen de cel mult 24 ore de la producerea ei. în cazul prelungirii perioadei de absenţă, 
conducerea va fi sesizată imediat în scris, indicându-se durata probabilă a întreruperii muncii.  

Art. 180 Justificarea absentării se va face pe bază de certificat medical în termen de 24 
ore din momentul revenirii în activitate. 

Art. 181 În cazul serviciului pe schimburi (la pază, internat, centrala termică) nu se va 
părăsi locul de muncă până nu se prezintă la program cel din schimbul următor, semnalându-
se abaterile şefului ierarhic pentru a lua măsurile ce se cuvin. (Predarea se face efectiv, pe 
teren.)  

Art. 182 Personalul este atenţionat să respecte şi să fie corect cu elevii şi familiile lor. 
întreg personalul va folosi o ţinută vestimentară, un comportament şi un limbaj corespunzător 
activităţii educative. De asemenea, trebuie să execute corect şi integral serviciul de 
coordonare pe şcoală.  

Art. 183 Personalul trebuie să facă eforturi să asigure un maxim de confort fizic şi 
moral elevilor pe care îi are în grijă şi, de asemenea, să nu-i lase pe aceştia ne supravegheaţi, 
expuşi unor posibile accidente. 

Art. 184 Trebuie să asigure în permanenţă securitatea lor, supravegherea, sănătatea, 
alimentaţia, urmărind dispoziţiile cuprinse în proiectul pedagogic şi educativ. 

Art. 185 Trebuie evitate, în timpul serviciului, în prezenţa elevilor şi a părinţilor 
acestora, toate cuvintele de natură să tulbure calmul indispensabil în locurile de muncă. 

Art. 186 Familiile vor fi ascultate, consiliate şi informate într-o manieră caracterizată de 
calm în toate circumstanţele. 

Art. 187 Personalul didactic: 
- trebuie să avertizeze elevii să nu facă baie în râul Suceava nesupravegheaţi sau în 

ştrandul din localitate; 
- să nu accepte să folosească aparatura a cărei manipulare ar putea să le pericliteze viaţa; 
- trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru elevii interni învoiţi în oraş; 
- nu au dreptul să învoiască elevii de la ore cu excepţia cazurilor de boală sau alte 

situaţii grave care impun acest lucru, dar cu informarea direcţiunii şi a profesorului diriginte; 
- să le interzică fumatul în clădirile şcolii, curtea acesteia şi zonele aferente, cantină sau 

cămin; 
- să interzică accesul în zonele periculoase marcate. 
- în calitate de diriginţi şi pedagogi, trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare pentru 

elevii interni. 
Art. 188 În cazul când jurnalişti, fotografi, agenţi de afaceri etc., pătrund fără autorizaţie 

scrisă, în intenţia de a-şi exercita activitatea, directorul sau înlocuitorul acestuia trebuie să fie 
imediat informat pentru a da dispoziţiile necesare. 

Art. 189 Personalul nu trebuie să accepte nici remunerare, nici „cadouri” de la elevi sau 
de la familiile acestora. Sunt interzise meditaţiile în şcoală, cu excepţia celor care se 
efectuează după un program aprobat de directorul unităţii. 

Art. 190 Se interzice utilizarea materialului aparţinând unităţii de către elevi sau 
salariaţi în scopuri personale. Acest lucru nu se va putea face decât în mod excepţional, într-o 
manieră de echitate, cu autorizaţia directorului. 

Art. 191 Utilizarea unui registru de introducerea şi scoaterea a materialelor este 
obligatorie; el va putea fi pus oricând la dispoziţia celor cu competenţe de control. 
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CAPITOLUL XX 
 

OBLIGA ŢIA DE DISCREŢIE ŞI DE SECRET 
 
Art. 192 Personalul de toate categoriile trebuie să păstreze secretul profesional, conform 

cu reglementările Codului Penal. 
Art. 193 Indiferent de regulile de secret profesional, personalul este obligat să păstreze 

discreţie asupra faptelor despre care a luat cunoştinţă în timpul serviciului. 
Art. 194 Singur directorul sau înlocuitorul său poate ridica această obligaţie de discreţie 

în raporturile cu alte persoane care solicită informaţii în legătură cu unii elevi, caracterizări, 
recomandări ş.a. 

Art. 195 În toate cazurile, informaţii curente cu privire la un elev pot fi furnizate 
personalului unităţii 

Art. 196 Indicaţii de ordin medical nu pot fi date decât de medici. 
 

CAPITOLUL XXI 
 

FOLOSIREA LOCURILOR ŞI A MATERIALELOR 
 
Art. 197 Salariaţii sunt obligaţi să vegheze la păstrarea locurilor şi bunurilor pe care le 

folosesc cu prilejul muncii. De asemenea, sunt obligaţi: 
- să folosească maşinile, dispozitivele şi instalaţiile încredinţate la parametrii de 

funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 
- să înştiinţeze imediat şeful ierarhic superior despre existenţa unor nereguli, abateri, 

greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de muncă, în întreţinerea maşinilor, utilajelor şi 
să propună măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii. 

Art. 198 Degradările rezultate ca urmare a nerespectării obligaţiilor de serviciu sunt 
considerate drept greşeli profesionale şi sancţionate ca atare. 

Art. 199 Tot personalul este obligat să conserve locurile şi materialele care îi sunt 
încredinţate în vederea desfăşurării muncii. (Munca în interes personal constituie gravă 
abatere disciplinară). 

Art.   200   Trebuie   semnalate   imediat   la   direcţiune   toate   incidentele   
funcţionale   ale calculatoarelor. 

Art. 201 Nerespectarea acestei obligaţii, ca şi deteriorarea voluntară sau neintenţionată a 
materialelor sunt considerate greşeli profesionale sancţionabile. 

Art. 203 Nu trebuie lăsate neasigurate bunurile şcolii şi ale elevilor. Acţiunea de căutare 
a obiectelor furate, care este asimilată prin jurisprudenţă unei percheziţii, nu se poate efectua 
decât în condiţiile prevăzute de lege, de Codul de procedură penală, ceea ce înseamnă, mai 
ales, numai de un ofiţer al Poliţiei Judiciare. 

Art. 204 În toate cazurile de dispariţie a bunurilor materiale aparţinând unităţii, dacă 
salariaţii sunt invitaţi să prezinte conţinutul obiectelor personale în condiţiile aducerii la 
cunoştinţă a dreptului lor de a se opune acestei verificări şi a acceptării de bunăvoie, se poate 
renunţa la invitarea unui ofiţer al Poliţiei Judiciare. 

Art. 205 În caz de refuz, trebuie alertată poliţia judiciară competentă. 
Art. 206 Pentru a preveni contestaţiile ulterioare, cu consimţământul lor, alte persoane 

pot asista la operaţia de verificare. Verificările trebuie să se efectueze în condiţiile păstrării 
intimităţii salariatului. 

Art. 207 Folosirea telefonului în interes personal este interzisă, în afara cazurilor 
deosebite şi urgente. De asemenea, nici apelul din exterior fără legătură cu munca nu este 
permis, cu excepţia cazurilor grave şi urgenţe. 

Art. 208 Personalul nu poate expedia corespondenţa şi coletele personale pe adresa 
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unităţii, cu excepţia reprezentanţilor organizaţiei sindicale (după lege). 
Art. 209 Se interzice expedierea corespondenţei personale cu cheltuiala unităţii. 
Art. 210 Elevii amânaţi medical sau cu situaţia neîncheiată pe semestrul I îşi vor încheia 

situaţia şcolară în cel mult patru săptămâni de la reluarea activităţii. 
 

CAPITOLUL  XXII 
 

FOLOSIREA AUTOVEHICULELOR PERSONALE 
 

Art. 211 Autovehiculele personale pot staţiona în unitate numai în parcarea prevăzută 
înacest scop de direcţiune. Ele trebuie în mod obligatoriu încuiate cu cheie. 

Art. 212 Deplasarea în interiorul unităţii trebuie făcută cu maximum de precauţie şi cu 
viteză redusă. 

Art. 213 Este interzisă parcarea maşinilor sau staţionarea acestora în faţa magaziilor, a 
căminului şi cantinei sau a locurilor cu pericol de foc. 

Art. 214 Utilizarea unui vehicul personal în timpul orelor de muncă este strict interzisă, 
cu excepţia unei misiuni a directorului, cazurilor de forţă majoră sau problemelor de rezolvat 
din partea reprezentanţilor sindicatului. 

Art. 215 Regulile utilizării vehiculelor personale cu ocazia muncii sunt, prin urmare, 
identice cu regulile utilizării vehiculelor unităţii. 

CAPITOLUL XXIII 
 

PROCEDURI DISCIPLINARE 
 

Art. 216 Toate abaterile care vin în contradicţie cu obligaţiile disciplinare, cu regulile de 
igienă şi de sănătate sau cu contractul de muncă vor putea face obiectul uneia sau alteia din 
sancţiunile de mai jos: 

- observaţie scrisă; 
- avertisment; 
- retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 

luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de bază, diminuarea acestuia cu 5-10% 
pe aceeaşi perioadă; 

- diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul cu indemnizaţia de conducere, 
cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

- retrogradarea din funcţie sau în categorie - în cadrul aceleiaşi profesii - pe durata de 1-
3 luni; 

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă; 
- suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice, ori a unei 
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control. 

 
CAPITOLUL  XXIV 

 
DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art. 217 În incinta Colegiului fumatul este interzis.   Se permite fumatul  numai  pentru 

personalul  didactic  şi  numai în locuri  special amenajate; 
Art. 218 Se interzice constituirea de fonduri de protocol destinate evaluărilor naţionale; 
Art. 219 În baza Regulamentului intern directorul Colegiului va încheia cu părintele şi 

elevul din clasele IX - XII un contract cadru de parteneriat pentru educaţie care va face parte 
din prezentul Regulament. 
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ÎNCHEIERE 

 
Art. 220  Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică în Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Suceava, unitate bugetată de Primăria Municipiului Suceava şi 
Ministerul Educaţiei Naționale prin Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava. 

Art.   221   Acest   Regulament   completează   dispoziţiile   Ministerului   Educaţiei 
Naționale, ale Legii învăţământului, ale Statutului personalului didactic, dispoziţiile 
Ministerului Sănătăţii în materie de sănătate şi igienă, al Codului Muncii în materie de 
protecţie, securitate şi disciplină a muncii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor învăţământului de stat preuniversitar. 

Art. 222 Toţi salariaţii şi toţi stagiarii acceptă să facă angajamentul de a respecta 
prezentul Regulament care se impune fără excepţie tuturor membrilor personalului din 
momentul angajării, a încheierii contractelor individuale de muncă. 

Art. 223 Acest Regulament este adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de 
semnătură şi este afişat. Direcţiunea unităţii are obligaţia de a veghea la aplicarea lui. 

Art. 224 El poate fi completat prin decizii sau note de serviciu care au acelaşi regim 
juridic ca şi Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a Colegiului. 

 
ANEXE 

 
ANEXA 1.  ATRIBU ŢIILE  DIRIGINTELUI 

 
Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor reieşite din Regulamentul de 

ordine interioară, din Programul educativ şi pedagogic, din Legea învăţământului şi Statutul 
personalului didactic. 

Pe baza aceasta, dirigintele alcătuieşte planificarea semestrială a orelor de dirigenţie. 
Organizează şi conduce activitatea clasei ţinând seama de problemele educative pe care le 
ridică viaţa şi activitatea colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale şcolii. 

Dirigintele clasei îndeplineşte următoarele sarcini: 
Completează catalogul clasei cu datele cerute (în urma verificărilor dosarelor elevilor, a 

certificatelor de naştere etc), veghează asupra completării corecte a datelor. 
Dirigintele este obligat să ia legătura cu elevii clasei, zilnic (în pauza mare sau la 

sfârşitul programului), să se informeze asupra problemelor ce le au şi să acţioneze imediat 
pentru soluţionarea lor. 

Informează secretariatul şcolii cu modificarea situaţiei şcolare a elevului şi 
consemnează, pe baza actelor, în catalog şi în registrul matricol, situaţia intervenită. 

Organizează clasa de elevi, repartizează sarcinile în colectiv şi asigură instruirea 
colectivului de elevi. 

Ţine legătura cu colectivul de profesori ai clasei, cu pedagogii, cu cabinetul medical, cu 
supraveghetorii de noapte, în vederea coordonării eforturilor în munca de atingere a 
obiectivelor şcolii şi clasei respective, pentru asigurarea sănătăţii şi echităţii în colectiv. 

Analizează periodic situaţia frecvenţei şi situaţia la învăţătură, ia măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor. 

Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi întârzierilor şi ia măsuri 
necesare în conformitate cu Regulamentul şcolar. 

Aduce la cunoştinţa elevilor drepturile şi îndatoririle şcolare, prevederile 
Regulamentului de ordine interioară pentru elevi şi urmăreşte respectarea acestora. 

Ia în primire de la bibliotecar manualele şcolare, le dă în primire pe bază de semnătură 
elevilor. Verifică periodic păstrarea acestora. La sfârşitul anului şcolar, le dă în primire 
bibliotecarului; manualele deteriorate sau pierdute se impută. 
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Diriginţii dau în primire elevilor bunurile din clasă pe bază de semnătură. 
Dirigintele răspunde de bunurile aflate în sala de clasă, de starea ei igienico-sanitară. Ia 

măsuri zilnic de igienizare şi recuperare a bunurilor dispărute sau recuperarea celor 
deteriorate. 

Asistă la primirea de către elevi a unor drepturi legale. 
Controlează zilnic ţinuta elevilor. 
Ţine legătura cu părinţii elevilor, îi informează asupra rezultatelor obţinute, îi îndrumă şi 

le comunică orarul său. 
Întocmeşte şi ţine la zi caietul dirigintelui cu fişele de observaţii completate le zi. 
La sfârşitul anului şcolar verifică mediile din catalog şi-1 predă la secretariat. 
Prezintă la secretariat situaţiile statistice solicitate de conducere în legătură cu clasa de 

elevi. 
Întocmeşte situaţiile statistice solicitate la final de semestru şi de an şcolar. 
Instruieşte colectivul de elevi ai clasei pe teme de igienă, protecţia muncii şi PSI în 

şcoală şi în afara ei, se preocupă de educaţia rutieră a elevilor. 
20. Sprijină şi îndrumă activitatea cultural-artistică, sportivă şi distractivă a clasei. 

Sprijină pregătirea serbărilor şcolare. 
 
 

ANEXA 2. ATRIBU ŢIILE  PROFESORULUI  DE  SERVICIU 
 

Este subordonat directorului (sau înlocuitorului). 
Are în subordine întregul efectiv din clădirile şcolii. 
Colaborează cu profesorii, pedagogii, secretarul şef, medicul şcolii, administratorul şi 

contabilul şef. 
Răspunde de bunul mers al activităţii din corpurile de clădire ale şcolii, de respectarea 

programului, de evenimentele negative. 
Raportează conducerii şcolii şi propune măsuri de suplinire a celor absenţi la activitate. 
Verifică şi instruieşte elevii de serviciu. 
Răspunde de mobilizarea personalului didactic la activităţile zilei şi le aduce la 

cunoştinţă profesorilor comunicările directorului. 
Urmăreşte ordinea şi curăţenia în incinta clădirilor şcolii la sosirea şi la plecarea de la 

program. 
Asistă la predarea alimentelor din magazia cantinei pentru masa zilnică şi semnează de 

introducerea în meniul zilnic, informând imediat direcţiunea cu neregulile constatate. 
Semnalează conducerii şcolii eventualele nereguli privind protecţia muncii şi paza 

contra incendiilor, de pe raza corpurilor de clădire ale şcolii. 
Ia măsuri urgent pentru înlăturarea urmărilor unor accidente. 
Supraveghează elevii în pauze cu mare atenţie. 
Atenţionează profesorii când pauza a luat sfârşit (dacă este cazul). 
Urmăreşte semnarea condicii de prezenţă de către profesori. 
În cazul unor furturi sau deteriorări de bunuri, anchetează imediat şi prin raport propune 

imputarea. 
Verifică numărul cataloagelor şi integritatea lor la sfârşitul programului şi le asigură prin 

închidere în dulapurile destinate acestui lucru şi predarea cheii la secretariat. 
în timpul serviciului nu părăseşte unitatea decât cu aprobarea directorului de serviciu, 

care numeşte un înlocuitor. 
A doua zi informează conducerea cu aspectele semnalate şi măsurile luate. 
Întocmeşte un proces verbal, în caietul de procese verbale, în care menţionează 

constatările făcute în timpul serviciului şi eventualele sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii 
din şcoală. 
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ANEXA 3. ATRIBU ŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU 

 
Serviciul pe şcoală se efectuează conform graficului, de câte 2 elevi (un elev la intrarea 

principală în şcoală şi un elev la intrarea elevilor), pe un schimb, între orele 8   - 14. 
Elevii de serviciu pe şcoală au următoarele atribuţii: 
legitimează persoanele străine şi nu permit intrarea acestora în incinta şcolii decât cu 

acordul profesorului de serviciu sau a conducerii colegiului; 
în cazul în care sesizează o persoană străină în şcoală, anunţă imediat profesorul de 

serviciu sau conducerea şcolii; 
dacă sesizează că o persoană străină are în posesie un catalog şcolar, anunţă imediat un 

cadru diadactic sau secretariatul şcolii; 
nu permit accesul elevilor pe la intrarea principală; 
asigură supravegherea accesului elevilor la secretariat, direcţiune, cancelarie; 
urmăresc comportamentul elevilor în pauzele şcolare informând cadrul didactic de 

serviciu/conducerea colegiului asupra unor situaţii deosebite; 
urmăresc păstrarea bunurilor materiale si funcţionarea instalaţiilor sanitare; 
asigură necesarul de cretă pentru fiecare clasă; 
anunţă la orele stabilite, prin soneria şcolii, începerea şi terminarea fiecărei ore de curs; 
răspund oricărei solicitări din partea profesorilor de serviciu sau a conducerii colegiului; 
 
 

ANEXA 4. EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOA RĂ  PENTRU  
ANUL  ŞCOLAR  2013 – 2014 

 
Elevii sunt obligaţi să respecte regulamentul şcolar cu următoarele obligaţii concrete: 
Accesul elevilor în incinta şcolii se face numai în uniforma Colegiului. 
Să respecte orarul şcolii, să fie prezenţi la oră în uniformă şcolară (pantalon şi sacou 

negru, cămaşă gri, alb sau bleu), cu cărţi, caiete şi rechizitele necesare bunei desfăşurări a orei 
de clasă. 

Să păstreze bunurile din sala de clasă şi cele din întreaga şcoală (bănci, instalaţie 
electrică, tablă, geamuri, pereţi, coşuri de gunoi etc.) 

Să respecte liniştea în timpul orelor de clasă, să aibă un comportament civilizat în timpul 
pauzelor, faţă de profesori, colegii de şcoală şi personalul de îngrijire (femei de serviciu, 
paznici etc.) 

În unităţile şi spaţiile de învăţământ, elevilor le este interzis fumatul, consumul de 
băuturi alcoolice, droguri şi plante etnobotanice. încălcarea acestei dispoziţii se pedepseşte în 
conformitate cu prevederile R.O.F.U.I.P. cu eliminarea din şcoală pe o perioadă de 1-3 zile, 
sau după caz cu exmatricularea . 

Prezenţa la ore este obligatorie. Absenţele nemotivate de la şcoală sunt consemnate în 
catalog. Înregistrarea a 10 absenţe nemotivate va fi însoţită de scăderea unui punct la purtare. 
Motivarea absenţelor se face pe baza documentelor justificative în primele trei zile de la 
reluarea activităţii. 

Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi 
de serviciu, conform Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului. 

În unităţile şi spaţiile de învăţământ le sunt interzise elevilor activităţile de organizare şi 
propagandă politică, precum şi de prozelitism religios sau ocult şi cele ce încalcă normele 
generale de moralitate. 

Pagubele materiale produse în laboratoare, cabinete sau săli, diferite de sălile de clasă, 
vor fi suportate de către elevii vinovaţi cu scăderea corespunzătoare a notei la purtare (2-3 
puncte). Decizia cu privire la scăderea notei la purtare se ia de către direcţiune la propunerea 
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profesorului care desfăşoară activităţile în aceste spaţii, a laborantului care răspunde de 
păstrarea şi întreţinerea acestor bunuri, în cazul în care elevii vinovaţi de aceste distrugeri sau 
stricăciuni nu sunt descoperiţi, consecinţele vor fi suportate de către colectivul de elevi care 
au desfăşurat activitatea în spaţiul de învăţământ respectiv. 

Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare 
reparaţiilor. Nota la purtare a celor în cauză va fi diminuată proporţional cu gravitatea faptei, 
în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, clasa întreagă răspunde material de stricăciunile 
provocate. 

Când se sună de intrare toţi elevii intră în sălile de clasă şi aşteaptă în linişte cadrele 
didactice. 

Orele de educaţie fizică se vor desfăşura fără perturbarea orelor de învăţământ din 
şcoală, păstrând curăţenia terenului (sălii de sport). 

în laboratoare, orele se vor desfăşura respectând regulamentul de protecţie a muncii, 
normele PSI şi se va păstra curăţenia şi starea de funcţionalitate a tuturor dispozitivelor. 

La terminarea programului se pleacă în ordine, civilizat, fără manifestări incompatibile 
cu statutul de elev. 

Pe tot parcursul deplasării înspre şi dinspre domiciliu, elevii vor respecta cu stricteţe 
regulile de circulaţie. 

Aceste îndatoriri se iau la cunoştinţă în prezenţa diriginţilor pe bază de semnătură de 
către toţi elevii (de gimnaziu, liceu). 

Cei care nu se vor conforma prezentului Regulament de Ordine Interioară vor suporta 
sancţiunile de rigoare conform cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
învăţământ Preuniversitar mergând până la exmatricularea din şcoală.  
 
 
 
 
 
 

Director, 
Prof. Bejinaru Alexandra Veronica 


