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,,Nu vom avea şcoli bune săteşti decât cu condiţiunea de a avea mai întâi învăţători capabili şi la
înălţimea chemării lor”. Dimitrie Gusti, 1867

REGUL AMENT DE ORDINE
INTERIOARĂ
(Capitolul VII – SIGURANTA - extras din ,,Manual privind prevenirea delincvenţei juvenile în
sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora”.
Manualul este rezultatul activităţii intense depuse de o echipă de experţi olandezi şi români, graţie
programului olandez MATRA 06/RM/9/1 – intitulat ,,Prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi
zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar”.)

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1 Regulile prevăzute în prezentul regulement se aplică tuturor elevilor şi salariaţilor liceului
precum şi tuturor celor angajaţi în rezolvarea unor probleme, obiective specifice (muncitori, părinţi).
Art. 2 La baza elaborării acestui regulament stau următoarele principii:
a) toţi cei care lucrează în învăţământ sunt modelatori de fiinţă umană şi trebuie să dea dovadă
de o mare responsabilitate în toate activităţile desfăşurate;
b) fiecare elev este o individualitate care are o personalitate proprie, care nu trebuie suprimată, ci
educată şi dezvoltată în cunoştinţă de cauză, cu participarea voluntară a subiectului, elevul ;
c) fiecare elev trebuie să găsească în şcoală condiţii optime de dezvoltare şi afirmare a propriei
personalităţi;
d) nu se fac discriminări de ordin religios , etnic, de sex, etc.;
CAPITOLUL II – Organizarea şcolii
Art. 4 Şcoala funcţionează sub egida M.E.N.
Art. 5 Planul de şcolarizare este discutat în fiecare an în Consiliul de Administraţie şi este propus
spre aprobare în Consiliul profesoral, apoi este înaintat inspectoratului şcolar, în termenele stabilite
de acesta.
Art. 6 Organigrama instituţiei se găseşte la anexa 1.
CAPITOLUL III – Compartimentul de decizie
CONSILIUL PROFESORAL
Art.7. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de
instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol
de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este
obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la
activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri
disciplinare.
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(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor
sociali.
(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea,
acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din
membrii Consiliului elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei
părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.
(4) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de
învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în
aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
Art. 8. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general
privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
a şcolii;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate
precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este
cazul, componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare
învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi
corigenţe;
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de
personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor
legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”,
pentru clasele I-IV;
l) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare,
care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit
legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel
puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
p) dezbate, la solicitarea MEN, a Inspectoratului Școlar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi
sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului
şcolar propuneri de modificare sau de completare;
q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din
unitatea de învăţământ.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
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Art. 9. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Art. 10. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de MEN
şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de
administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale
care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ.
c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director,
după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
d) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul
profesoral şi în comisia paritară;
e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de
învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi
salariilor de merit;
f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de
salariaţi din unitatea de învăţământ. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică,
aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea
metodologiei specifice;
h) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de învăţământ;
i) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor
salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
k) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
l) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
m) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi
cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor
metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
n) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform
legislaţiei în vigoare;
o) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
p) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului;
q) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii
de învăţământ;
r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor
de normare elaborate de MEN, pentru fiecare categorie de personal;
s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
t) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare
Art. 11. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate,
pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.
Art. 12. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii, din 713 membri.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/
observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului
sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei,
membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii.
3
,,Nu vom avea şcoli bune săteşti decât cu condiţiunea de a avea mai întâi
învăţători capabili şi la înălţimea chemării lor”. Dimitrie Gusti, 1867

(4) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de
administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor
consiliului de administraţie.
(5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există,
au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului
răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a
hotărârilor şedinţei respective.
(6) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”,
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se
numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.
(7) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu,
de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste,
solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în
biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul
consiliului.
Art. 13. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră
necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3
din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii
consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei
de părinţi.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi.
DIRECTORUL
Art. 14. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu
atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum
şi cu alte reglementări legale.
(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în
limitele competenţelor prevăzute de lege.
Art. 15 Atribuţiile directorului sunt precizate în fişa postului
DIRECTORUL ADJUNCT
Art. 16 Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de
învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe
cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate
prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
Art. 17 Atribuţiile contabilului şef sunt prevăzute în fişa postului
RESPONSABILII COMISIILOR METODICE:
Art. 18 În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din
minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(1) Coordonează întreaga activitate metodică de perfecţionare şi cercetare pedagogică din
catedră.
(2) Proiectează activitatea catedrei pe un an şcolar şi pe fiecare semestru, având în vedere şi
programul de activităţi al unităţii.
(3) Urmăreşte realizarea curriculumului şcolar la disciplinele din catedră.
(4) Avizează proiectarea anuală şi semestrială a conţinuturilor.
(5) Prezintă conducerii şcolii un exemplar din fiecare planificare calendaristică.
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(6) Ţine evidenţa participării cadrelor didactice la acţiunea de formare continuă organizată de
şcoală, de MEN, de Casa Corpului Didactic şi de Inspectoratul Şcolar.
(7) Are evidenţa elevilor care au solicitat disciplinele din curriculum, la decizia şcolii şi deţine
cererile acestora.
(8) Motivează cadrele didactice pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare, pentru
predarea în echipă şi pentru activitatea cu grupe de elevi.
(9) Efectuează asistenţe la lecţiile cadrelor didactice din catedră.
(10) Realizează repartizarea claselor pentru fiecare cadru didactic, respectând pe cât posibil
principiul continuităţii; prezintă această repartizare conducerii şcolii şi comisiei pentru
întocmirea orarului.
(11) Întocmeşte proiecte de caracterizări anuale ale cadrelor didactice şi le prezintă conducerii
şcolii.
(12) Elaborează informări semestriale în legătură cu activitatea catedrei precum şi a fiecărui
cadru didactic în ceea ce priveşte rezultatele deosebite (dar şi negative) obţinute la examene,
premii, publicaţii etc.
(13) Reprezintă directorul şcolii în interiorul catedrei.
PROFESORUL DIRIGINTE
Art. 19 Profesorul diriginte răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi din clasă,
astfel:
(1) Este obligat să cunoască situaţia familială şi materială a elevilor.
(2) Consiliază şi orientează elevii în toate problemele formare şi de viaţă la care este
solicitat.
(3) Relaţiile dintre diriginte şi elev sunt deschise, nestresante.
(4) Întocmeşte preavizele pentru exmatriculări şi le consemnează în catalog.
(5) Prezintă în consiliul profesoral material scris în legătură cu exmatricularea unui elev.
(6) Situaţiile de exmatriculări, de amânare a încheierii situaţiei la învăţătura şi de
corigenţă, precum şi abaterile grave se comunică în scris părinţilor prin secretariatul şcolii.
(7) Răspunde de completarea corectă a catalogului şi verificarea mediilor generale.
(8) Urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage, sesizate de conducerea şcolii sau de
comisia pentru controlul cataloagelor.
(9) Este obligat să numere săptămânal absenţele elevilor şi să respecte Regulamentul
Şcolar şi cel de Ordine Interioară.
(10) La zile după încheierea cursurilor anului şcolar, dirigintele prezintă clasamentul
elevilor în ordinea descrescătoare a mediilor.
(12) Fiecare profesor diriginte prezintă elevilor, sub semnătură, prevederile Regulamentului şcolar,
ale Regulamentului de acordare a burselor, ale Regulamentului de ordine interioară sau alte Notificări
ale MEN, ISJ, Primărie etc.
CONSILIUL CLASEI
Art. 20. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de
instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de
părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor
clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.

PRACTICA PEDAGOGICĂ
Art. 21 Practica pedagogică face parte integrantă din procesul de predare-învăţare.
(1) Coordonatorul practicii pedagogice este profesorul de pedagogie.
(2) Profesorul coordonator răspunde de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea practicii
pedagogice. Se interzice cu desăvârşire, folosirea elevilor pentru această activitate.
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CAPITOLUL IV - Obligaţiile salariaţilor
Art. 22. Trebuie să respecte şi să apere profilul specific al activităţii liceului : educaţia
Sub nici un motiv nu vor denigra activitatea şcolii
Art. 23.Obligaţiile profesorilor
a) să se prezinte la timp la program, la ore
b) să aibă o conduită morală corectă pentru a nu leza cu nimic prestigiul şcolii
c) întreaga lor activitate va fi subordonată scopului principal – educaţia
d) nu vor pretinde şi nu vor accepta beneficii materiale de la elevi sau părinţii acestora
e) nu vor folosi un limbaj impropriu conduitei de profesor. Nu vor aduce jigniri elevilor sau
colegilor.
f) Profesorii trebuie sa aibă o ţinută morala demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe
care le transmit elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
g) Vor completa la timp şi corect documentele şcolare : condica, cataloage, carnete de elev,
situaţii semestriale şi anuale.
h) Vor prezenta la începutul fiecărei noi etape planificările semestriale şi anuale corespunzătoare.
Art. 24. Obligaţiile profesorului de serviciu
a) să îndrume activitatea din şcoală în perioada serviciului
b) să resolve operativ problemele apărute în timpul serviciului, dacă intră în competenţa sa, sau
să informeze conducerea sau pe cei în drept de a rezolva,în caz contrar.
c) să asigure securitatea cataloagelor
d) să participe la scoaterea alimentelor din magazie pentru pregătirea mesei
e) să supravegheze pauzele elevilor
Art. 25. Obligaţiile personalului administrativ
a) să aibă o tinută morală corespunzătoare
b) să rezolve la timp problemele referitoare la salarizare, trecerea la alte categorii, indexare, etc.
c) Să se comporte politicos şi îndatoritor cu toţi cei care vin în contact,
CAPITOLUL V - Organizarea de lucru în unitate
Art. 26 Programul şcolar se desfăşoară într-un singur schimb: de dimineaţă între orele 7.00- 15.00 ,
elevii din ciclul liceal desfasurand orele in cabinete si laboratoare.
a) serviciul secretariat va funcţiona în intervalul orar 8.00 - 16.00
b) serviciul contabilitate va funcţiona între orele 7.00 - 15.00
c) personalul de serviciu va funcţiona într-un singur schimb:7.00 - 15.00
d) administratorul 7.00 - 15.00
e) laborantul 8.00 - 16.00
f) cantina 6.00 - 20.00
g) biblioteca 8.00 - 16.00
CAPITOLUL VI - Drepturile elevilor
Art. 27. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale.
Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile
conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
(3) 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/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt
considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare,
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care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa
respectivă.
Art. 28. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin
performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei
cu situaţie materială precară.
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat.
Art. 29. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor,
bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite
prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.
(3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine şi internate.
Art. 30. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De
asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive
şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art. 31. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii
şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi
pentru atitudine civică exemplară.
Art. 32. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi
gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de
familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.
Art. 33 Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba
maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului
nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 34. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor
urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru
elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Art. 35. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format
din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea
unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru a
participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ in calitate de observatori.
Art. 36. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ,
precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de
agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile
sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art. 37. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform
legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice,
care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de
învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a
proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea
pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind
asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
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(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat
şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda
sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art. 38. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a
redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa
naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile
prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul
va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art. 39. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale,
pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţ]iei şi
Cercetării.
Îndatoriri
Art. 40 Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti
la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art. 41. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de
învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi regulamentul intern;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
g) decizia prin care purtarea uniformei (tinuta decenta) este obligatorie in scoala
Art. 42. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică
a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să deţină asupra lor telefoane celulare deschise în şcoală in timpul orelor de curs, în timpul
examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă
de personalul unităţii de învăţământ.
Art. 43. Elevii au obligaţia să poarte o tinuta decenta, să aibă asupra lor carnetul de elev, să-l
prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru
informare în legătură cu situaţia şcolară.
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Art. 44. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare
primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Recompensarea elevilor
Art. 45. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru
care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi
economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
g) premiul de onoare al şcolii « Profesor Ilie Stănculescu«
h) premii in bani elevilor care se califica la fazele nationale ale olimpiadelor scolare.
Art. 46. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de
învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru
următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de
învăţământ.
Art. 47. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel
local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
Sancţiunile aplicate elevilor
Art. 48. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora..
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii
primitoare;
h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
Art. 49. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.
(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.
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(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
Art. 50. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în
dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare,
atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune
mai severă.
(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 51. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau
a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor
legali, personal, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la
sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 52. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea
consiliului clasei sau a directorului.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 53. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite
a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în
cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de
către director, la propunerea consiliului clasei.
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate
şi se consemnează în catalogul clasei.
(3)Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data
documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I- a IV-a.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 54. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii,
de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în
registrul matricol.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al
anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 55. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii
care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau
elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu
excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 56. (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea
de învăţământ în care acesta a fost înscris,.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă
de timp.
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Art. 57. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ
şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de
completare si din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament
sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul
orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate
pe un an şcolar.
(3) Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea
directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este
condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani,
în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art. 58. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică
elevilor din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de
grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei
sau a directorului.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani,
în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art. 59. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o
perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din
învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave.
(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la
propunerea motivată a consiliului profesoral.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scris, sub
semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art. 60. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 51-52 dă dovadă de
un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea
semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate
anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art. 61. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe
semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art. 62. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările
necesare reparaţiilor si suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
Fumatul este interzis.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind
întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
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Art. 63. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
CAPITOLUL VII - Siguranta
Capitolul VII – SIGURANTA - extras din ,,Manual privind prevenirea delincvenţei juvenile în
sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora”.
Manualul este rezultatul activităţii intense depuse de-a lungul celor doi ani de proiect dedicat
diminuării delincvenţei juvenile în şcoli şi în zona adiacentă acestora de o echipă de experţi olandezi şi
români, graţie programului olandez MATRA 06/RM/9/1 – intitulat ,,Prevenirea delincvenţei juvenile în
incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar”.
1: Reguli şcolare
1.1 Reguli şcolare generale
1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui
climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;
1.1.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii
elevilor;
1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi,
personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind
incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un
comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de
numele şcolii.
1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în
pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.
1.1.5 Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea instrumentelor prin care o alta persoana poate
fi vătămata , alcool, tigari, droguri si/sau brichete este interzisă în şcoală.
1.1.6 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală.
1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.
1.1.8 În interiorul şcolii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu walkman,
telefon mobil).
1.1.9 Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de şcoală.
1.1.10 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în
privinţa absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.
1.1.11 Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.
1.1.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu jignitor.
1.2 Autoritatea conducerii şcolii
Conducerea şcolii este autorizata în orice moment să controleze respectarea prevederilor
referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către
conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza).
Aceasta poate:
1.2.1 Solicita elevilor sa-si golească gentile şi hainele iar atunci când exista suspiciuni
întemeiate poate recurge la percheziţie.
1.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise
1.2.3 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte
interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să controleze dulăpioarele puse la
dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.
În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:
1.2.4 Să decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în
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cauza.
1.2.5 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor
pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar.
1.3 Măsuri
1.31 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoliI va
transmite aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.
1.3.2 Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi
va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce
fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care au intrat în şcoală
aceste bunuri.
1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, tigari, artificii interzise, şcoala va
acţiona conform legilor în vigoare, va informa politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi
un raport adresat poliţiei.
1.3.4 Şcoală informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat
regulamentul şcolar.
1.3.5 Şcoală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului
intern.
2: Masuri disciplinare
Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar
regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară al şcolii se vor
lua masuri administrative, educative si, în caz extrem, eliminarea ori exmatricularea în
conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi de urgenţă.
2.1 Masuri disciplinare
2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica masuri
disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii,
profesorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.
2.1.2 Personalul administrativi ori tehnic nu sunt autorizaţi să aplice o sancţiune, dar au
dreptul să pună în discuţie comportamentul unui elev
2.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate face o
obiecţie pentru luarea unei decizii de către diriginte, conducerea şcolii.
2.1.4 Masuri disciplinare:
- efectuarea unor teme drept pedeapsă;
- recuperarea lecţiilor pierdute;
- curăţarea mizeriei făcute;
- munca de întreţinere a curăţeniei ;
- munca în folosul comunităţii şcolare;
- avertisment/mustrare;
- exmatriculare;
- eliminare definitiva din şcoală.
2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de
proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea
acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.
2.1.6 Elevul care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe este
prezentat imediat conducerii scolii.
2.2 Exmatricularea şi eliminarea
Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare :
2.2.1 dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a personalului
şcolii.
2.2.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor.
2.2.3 sustrage bunurile altor persoane.
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2.2.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane.
2.2.5 recurge la utilizarea de droguri sau deţinerea de alcool, tigari ş.a.m.d.
2.2.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile
şcolii).
2.2.7 are asupra lui arme si/sau face uz de arme.
2.2.8. acumulează numărul de absenţe nemotivate respectiv motivate prevăzute în
regulamentul şcolar pentru exmatriculare.
2.3 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiilor în vigoare
Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a părinţilor acestuia.
3: Utilizarea computerului/internetului
Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să fie utilizate în mod
corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în inventarul
şcolii (hardware), se aplica şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie să fie
utilizat cu aceeaşi atenţie.
3.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie
de şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict
interzise.
3.2 Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile
pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori,
după caz de către părinţii/tutorii acestuia.
3.3 Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a
unei indicaţii cu referire la aceasta ca nume de domeniu al unui website care să implice o
referinţa clara în legătură cu şcoala.
3.4 Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a
numelui şcolii. În şcoală se vor stabili masuri interne împotriva elevilor care nu respecta
aceasta prevedere.
3.5 Şcoala va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele
şcolii, ori pe internet care jignesc angajaţii şcolii ori care aduc daune imaginii acestora.
3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru
culegerea de informatii de pe internet.
3.7 Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte
scopuri decât culegerea de informatii necesare studiilor.
4: Înregistrarea incidentelor
4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea
acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice
penale, aşa cum se prevede prin codul penal.
4.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi
sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în registrul incidentelor din şcoală.
4.3 În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va
realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între
poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.
5: Prevederi legate de ţinuta vestimentară
5.1 Fiecare elev se va îmbrăca decent. Fiecare clasa isi poate stabili uniforma proprie, cu
aprobarea conducerii scolii.
5.2 Reguli generale privind tinuta in scoala:
 Cămașa trebuie să fie suficient de lungă încât să se suprapună o palmă peste
pantaloni/fustă.
 Cămașa se poartă încheiată la toți nasturii cu excepția primilor doi nasturi de sus.
 Nu sunt permise piercing-uri și tatuaje vizibile.
 Îmbrăcămintea trebuie să fie pe măsură – nu se acceptă hainele prea strâmte
sau prea largi.
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 Încălțămintea trebuie să fie comodă și adecvată ținutei școlare.
 Nu vor fi tolerate excesele în machiaj, coafură/tunsoare/culori de păr, accesorii/
bijuterii.
5.3 Sanctiuni pentru incalcarea codului vestimentar:
 La prima abatere – atenționare;
 La a doua abatere – mustrare în fața clasei;
 La a treia abatere – avertisment scris și informarea părinților/tutorilor;
 La a patra abatere – eliminare pe o zi fără posibilitatea de motivare a
absențelor/muncă în folosul comunității;
 Mai mult de patru abateri – scăderea notei la purtare.
5.4 La orele de educație fizică este obligatorie purtarea echipamentului sportiv.
(Echipamentul sportiv va fi purtat exclusiv la orele de educație fizică.)
6: Intimităţi indezirabile
6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în
conformitate cu normele comportamentale uzuale.
6.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit pe fondul nerespectării intimităţii
sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o
consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar, conducerii scolii
ori unei alte persoane de încredere din şcoală.
6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a
inspectoratului şcolar.
7: Daune
7.1 Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor
colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să manipuleze
bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.
7.2 Dacă se produc daune, contrar prevederilor şi normelor sociale acceptate, acestea
trebuie comunicate nemijlocit conducerii şcolii şi dirigintelui/diriginţlor elevilor respectivi, ori
administratorilor. Conducerea şcolii va întocmi raportul conform prevederilor legale şi celor
interne.
7.3 Ori de câte ori şcoală este trasă la răspundere pentru daune create de elevi,
persoane care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă
de asigurarea şcolii.
7.4 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în şcoală şi în vecinătatea
şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul
unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din
acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).
7.5 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere
de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi,
materiale), cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este
responsabilă.
8: Activităţi şcolare
8.1 Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători
şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.
8.2 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea
şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală.
8.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare
dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.
8.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse
de regulament.
Armele şi deţinerea de droguri, tigari, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă
interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool, tigari este interzisă elevilor.
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9: Accesul vizitatorilor
9.1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.
9.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să se
anunţe la poarta(intrare).
9.3 Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la
poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală.
9.4 Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat
prezenta.
9.5 Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să fie apreciat de conducerea
şcolii, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele
respective.
10: Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore
10.1 Absenţe permise: intirzierea de la ore motivata, cazuri de boală, eveniment in familie,
deces al unui membru direct al familiei, alte circumstanţe.
10.2 Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei.
10.3 Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să anunţe acest
lucru dirigintelui/conducerii şcolii.
10.4 Scoală va înregistra toate absenţele în fiecare zi. După această înregistrare şcoala
va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe care nu au fost anunţate,
şcoala va raporta acest lucru poliţistului de proximitate care răspunde de şcoală.
10.5 Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la dreptul de
a participa la ora.
10.6 Elevul are obligaţia de a se prezenta la şcoală pregătit pentru desfăşurarea
activităţilor zilnice şcolare. Activităţile extra-curriculare, ori opţionale şi care nu au legătură cu
programa şcolară nu pot fi considerate ca motive pentru exceptarea de la această regulă.
10.7 Nu sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de
vacanţă.
11: Libertatea de exprimare a opiniei
11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi
cetăţenii. Dar, aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi
folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.
11.2 În cazul incidentelor verbale, ofense, jigniri etc. se poate întainta plângere de către
părţile implicate în conformitate cu regulamentul aplicabil pentru formularea reclamaţiilor la
nivelul şcolii.

Avizat in Consiliul de Profesoral din 29.10.2012
Aprobat in Consiliul de Administratie din 14.11.2013
Avizat in Consiliul de Profesoral din 22.10.2013
Aprobat in Consiliul de Administratie din 30.10.2013
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