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REGULAMENT  

DE ORDINE INTERIOARĂ 

COLEGIUL  

„VASILE LOVINESCU” 
 

          Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit pe baza 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

de Stat aprobat prin OMEC nr. 4925 din 08.09.2005 si a fost reactualizat pentru anul 

şcolar 2012-2013 în conformitate cu Anexa la OMEdCT nr. 1409.29.06.2007 privind 

Strategia Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu Legea nr. 35/2007, 

completată cu Legea nr. 29 din 2 martie 2010 , privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ, cu Legea nr. 272 din 21-06-2004 care promovează şi garantează drepturile 

copilului .    

Prezentul Regulament de Ordine Interioară are anexate următoarele documente:  

- Procedura privind monitorizarea formelor de violenţă uşoare/grave 

înregistrate în şcoală şi în afara acesteia; 

- Procedura privind accesul în incinta şcolii (accesul elevilor , personalul didactic 

şi nedidactic, părinţi/reprezentanţi legali, alte persoane) 
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Capitolul I. PROBLEME GENERALE 
 

 

 A. Dispoziţii Generale  

 

Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, Judeţul Suceava îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, cu normele stabilite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde prevederi specifice 

condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul organizaţiei educaţionale. 

Regulamentul intern este aprobat de consiliul de administraț ie, cu participarea 

reprezentanț ilor organizaț iilor sindicale existente in scoală, şi cuprinde reglementări specifice 

condiț iilor concrete de desfăș urare a activităț ii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 

Regulamentul intern se propune şi se dezbate de consiliul profesoral, la care participă cu drept 

de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinț ilor şi ai elevilor. ( ROFUIP 

2005 ) 
Conducerea Colegiului „Vasile Lovinescu” va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament 

de Ordine Interioară.  

Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie pentru directori, personalul didactic 

de predare şi instruire practică, personalul didactic auxiliar, nedidactic, medical, elevi şi părinţi/tutori care vin în 

contact  cu unitatea de învăţământ.  

Personalul încadrat la Colegiul „Vasile Lovinescu”  şi elevii au dreptul să  facă  parte  din  organizaţii  

culturale, naţionale şi internaţionale ale căror preocupări sunt în totalitate dedicate 

dezvoltării  învăţământului, ştiinţei şi  artei, şi desfăşoară activităţi în conformitate cu 

prevederile legale. 

Părinţii au obligaţia morală să sprijine şcoala, să prezinte propuneri în vederea creşterii calităţii muncii, 

a menţinerii ordinii şi disciplinei în şcoală şi în afara ei. 

Atribuţiile obligatorii ce revin salariaț ilor unităţii de învăţământ vor fi prevăzute în fişa postului 

întocmită de către conducerea şcolii. 

 

 B. Organizarea activităţii în unitatea şcolară  

 
Anul şcolar începe la 1 septembrie 2012 şi se încheie la 31 august 2013. 

Programul de desfăşurare a activităţii în şcoală: 

Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor Legii 

Învăţământului şi în funcţie de filiera, profilul, de limbile străine studiate de elevi şi opţiunile făcute de aceştia. 

- Cursuri: 

 CLASELE ORELE 

Dimineaţă 

 

 

a IX a liceu, ciclul inferior   
7:00 – 13:00 (14:00) în 

corpurile A, B, C 

8:00 – 14:00 (15:00) în 

corpul D – Oprişeni 

a XI a liceu, ciclul superior (excepţie – a XI a – învaţă după-

amiază) 

a XII a liceu, ruta directă – ciclul  superior 

a XIII a ruta progresivă – ciclul superior 

După 

amiază 

 

a X a liceu, ciclul inferior  

13:00 – 19:00 (20:00) 

a XI-a,Tehnician în automatizări,  

a XI-a ,Tehnician operator tehnică de calcul,  

a XI-a ,Tehnician în hotelărie 

an I, II postliceală 

 a X a, a XI a, a XII a, a XIII a liceu frecvenţă redusă şi seral 

 

– Secretariat, contabilitate, bibliotecă, laborant: conform programului afişat  

 

– Cursurile în corpurile de clădire A, B şi C se vor desfăşura conform tabelului, cu menţiunea că orele de 

consiliere şi orientare se vor desfăşura, între orele 13.00 – 14.00, pentru elevii care învaţă dimineaţa şi 19.00 – 
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20.00, pentru cei care învaţă după-amiaza. Clasele din corpul D vor desfăşura ora de consiliere şi orientare într-

o zi din săptămână în intervalul orar 14.00 – 15.00. 

– Programul de lucru pentru administrator, personalul de întreţinere, îngrijire şi paznici, se stabileşte în raport 

cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni.  

– Toţi angajaţii au obligaţia de a cunoaşte atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linie 

profesională, ordine şi disciplină. 

– Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă – ori de câte ori este nevoie - schimbările ce survin în activitatea 

şcolii în conformitate cu normele stabilite de Consiliul de Administraţie sau organele superioare de decizie. 

– Semestrial se vor afişa în cancelaria şcolii, principalele documente care direcţionează activităţile în 

perioada următoare, cadrele având astfel posibilitatea să urmărească în permanenţă modul de organizare a 

activităţii şi participarea lor la aceasta. Tot în cancelarie se vor afişa graficele de instruire practică pentru liceu, 

învăţământul profesional, stagiile de pregătire practică, precum şi graficul profesorilor, maiştrilor şi  elevilor de 

serviciu. 

– Cadrele didactice  sunt obligate să respecte orarul, să se prezinte  la şcoală în timp util, să pregătească 

înainte de ore materialele necesare, să respecte intervalul orar aferent orei de curs, folosindu-l în conformitate 

cu planificarea anuală şi calendaristică. 

– Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie. Nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau 

nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri de 1-2 zile, este obligatorie 

aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu asigurarea suplinirii orelor celui care lipseşte; zilele respective sunt 

considerate zile de concediu. 

– Se interzice începerea sau terminarea activităţilor la alte ore decât cele prevăzute în orar sau program; în 

cazul în care unii profesori  realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie, 

aplicaţii practice, etc.), este necesară aprobarea conducerii şcolii.  
– Programele  asumate  de  cadrele didactice pentru activităţi extracurriculare, sau pentru  pregătirea elevilor 

din clase terminale, vor fi aduse la cunoştinţa direcţiunii. 

– În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau absenţă de la ore va fi anunţată la direcţiune pentru a se 

putea asigura suplinitorul necesar, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate. 

– Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi comportamentul său 

la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea continuă a prestigiului şi 

autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a populaţiei din municipiu şi judeţ. 

– Este  interzisă  folosirea  în  interes  personal de către cadre didactice, personal auxiliar sau personal 

nedidactic a  aparaturii  din laboratoare, a autovehiculelor şcolii, cu excepţia  cazurilor grave şi urgente, ca şi a 

celor aprobate de direcţiune, sau care decurg din închiriere. 

– Se interzice folosirea telefonului în interes personal, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

 

 

 C. Măsuri  suplimentare de igienă, securitate şi protecţie în şcoală 

 

Au fost instalate camere video de supraveghere pentru a se monitoriza în permanenţă starea disciplinară 

a elevilor şi angajaţilor şi pentru a se depista eventualele tentative de pătrundere în incinta şcolii a persoanelor 

neautorizate. 

Securitatea elevilor şi a angajaţilor şcolii este asigurată de paznici care îşi desfăşoară activitatea între 

orele 06:00 - 21:00, conform PLANULUI DE INTERVENŢIE stabilit de comun acord cu Secţia de Poliţie de 

care şcoala aparţine.  

Ca urmare a adresei emise de către Colegiul „Vasile Lovinescu” către Jandarmeria oraşului Fălticeni, 

activitatea de pază este asigurată prin patrulare zilnică de către o echipă a instituţiei menţionate, conform 

planului de pază al unităţii . 

Pe perioada orelor de curs toate corpurile de clădire vor fi închise, accesul persoanelor străine fiind 

interzis.  

 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să poarte un ecuson specific şcolii care să 

legitimeze apartenenț a sa ca persoană încadrată în această instituţie. 

Este interzis refuzul de a participa la exerciţiile de prevenire contra incendiilor, accidentelor de muncă, 

precum şi la cele de apărare civilă.  
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Utilizarea mijloacelor de protecţie contra incendiilor şi accidentelor puse la dispoziţia personalului este 

obligatorie. 

Este interzisă manipularea mijloacelor de securitate în afara situaţiilor care o reclamă sau a exerciţiilor 

aprobate de direcţiune. 

Pentru  aplicarea  legislaţiei  cu  privire  la  medicina  muncii  şi  a reglementărilor de la Colegiul 

„Vasile Lovinescu”, întreg personalul trebuie să se supună vizitelor medicale şi examenului psihologic 

obligatorii. 

Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi apărarea civilă sunt domenii  aflate în 

responsabilitatea comisiilor specifice ale căror  planuri  de  măsuri  şi  programe  de  activitate  sunt  părţi  

componente  ale prezentului Regulament. 

Tot personalul şcolii este obligat să cunoască şi să respecte planurile de evacuare în caz de incendiu. 
 

 

 

Capitolul II. CONDUCEREA UNITĂŢII 
 

 

Unităț ile de învăț ământ preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de 

administraț ie, de directori si de directori adjuncț i, după caz. In exercitarea atribuț iilor ce le revin, consiliile 

de administraț ie si directorii conlucrează cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii , consiliul 

profesoral, comisiile funcţionale din şcoală, cu comitetul de părinț i si cu autorităț ile administraț iei publice 

locale.  

 

A. Directorul  

  

 Directorul exercita conducerea executiva a unităţii de învăț ământ, in conformitate cu 

atribuț iile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraț ie al unităț ii de învăț ământ, precum si 

cu alte reglementari legale. 

Directorul / Directorii adjuncţi afişează un program propriu, al activităţii în şcoală, în care se regăseşte 

inclusiv orarul audienţelor. La începutul anului şcolar directorul numeşte persoana care asigură legătura cu 

presa (media - în general), prin decizie internă. 

Vizitarea unităț ii de învăț ământ si asistenta la orele de curs sau la activităț i ș colare/extraș colare, 

efectuate de persoane din afara unităţii de învăț ământ, se face numai cu aprobarea directorului, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare şi a procedurilor specifice. Fac excepț ie de la aceasta prevedere reprezentanț ii 

instituț iilor cu drept de control asupra unităţilor de învăț ământ. 

 

 

B. Consiliul de administraţie: 

Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor OMECTS 5619 din 11.11.2010 şi 

hotărârii Consiliului de Administraţie al ISJ Suceava din 29.10.2012. 

Consiliul de administraţie al unităț ii de învăț ământ este format, potrivit acestui ordin, dintr-un număr 

impar de 13 membri. Structura consiliului de administraț ie cuprinde director, director adjunct, 5 

reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, 2 parinti, 

un reprezentant al operatorului economic si un reprezentant al elevilor, potrivit legii. 

La ș edinț ele consiliului de administratie participa, fara drept de vot, cu statut de 

observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de invatamant. Punctul de vedere al 

liderului de sindicat se mentioneaza in procesul-verbal al sedintei. 

Consiliul de administraț ie se întruneș te lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a doua treimi dintre membri. 

Consiliului de administraţie aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost 

dezbătut în Consiliul profesoral. 

Consiliului de administraţie are rol de decizie numai în domeniul administrativ şi organizatoric. 
Membri Consiliului de Administraţie au obligaţia de a respecta toate atribuţiile prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a ÎPT şi în alte documente legislative. 
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C. Consiliul Profesoral 

  

Consiliul profesoral al unităț ii de învăț ământ este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea 

ș colara cu personalitate juridica, este prezidat de către director si se întruneș te lunar sau ori de cate ori este 

nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.  

Consiliul profesoral aprobă, la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să le se acorde premii din 

fondul constituit şi gestionat de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din şcoală. 

Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa 

nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. (ROFUIP 2005 ) 
Consiliul profesoral aprobă, la propunerea directorului, scăderea calificativului anual pentru personalul 

didactic de predare care a absentat de 3 ori, nemotivat, de la şedinţele Consiliului Profesoral. 

Membri Consiliului Profesoral au obligaţia de a respecta toate atribuţiile prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a ÎPT şi în alte documente legislative. 

 

D. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii 

 

Pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă 

este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii funcţionează în baza regulamentului propriu 

de funcţionare respectând ordinea ierarhică prezentată în organigramă. 
 

E. Comisiile metodice  

 

 La nivelul unităţii şcolare se regăsesc următoarele comisii funcț ionale: 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, 

1. Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

2. Comisia privind numirea diriginţilor la clasele de liceu , frecvenţă zi, seral şi frecvenţă redusă  

3. Comisia pentru programe şi proiecte europene 

4. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi de implicare a instituţiei în programe 

educaţionale 

5. Comisia pentru acordarea sprijinului financiar prin programul „Bani de Liceu” 

6. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

7. Comisia PSI 

8. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă 

9. Comisia pentru curriculum 

10. Comisia pentru elaborarea schemelor orare 

11. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei şcolare 

12. Comisia pentru acordarea burselor 

13. Comisia pentru verificarea şi evaluarea controlului intern 

14. Comisia pentru formare continuă 

15. Comisia pentru verificarea cataloagelor şcolare  

16. Comisia pentru monitorizarea frecvenț ei notării 

17. Consiliul consultativ al elevilor 

 

Funcţionalitatea acestor comisii este asigurată de metodologii şi proceduri interne. 

Conducerea acestor comisii este reactualizată/reconfirmată, anual, prin componenţa comisiilor şi prin 

votul Consiliului Profesoral. 

În afara acestor comisii funcţionale, în şcoală există şi 10 comisii metodice organizate pe următoarele 

arii curriculare: Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Matematică, Chimie - Fizică, Biologie – Educaţie Fizică, 

Om şi Societate, TIC, Tehnologii cu profilele: Tehnic, Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, Servicii  . 

În cadrul comisiilor metodice se vor respecta următoarele prevederi:  

– Comisiile metodice au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale a şcolii.  
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– Comisiile metodice colaborează la nivel de arie curriculară pentru organizarea şi realizarea unor activităţi 

de formare continuă, de cercetare pedagogică, sesiuni ştiinţifice, programe şi parteneriate cu instituţii externe, 

etc. 

– În cadrul comisiilor metodice sunt selectate manualele conform criteriilor  stabilite de comun acord de către 

membrii comisiilor. 

– La început de an şcolar comisiile metodice au obligaţia de a întocmi la nivel de disciplină şi pe ani de studii 

teste predictive pentru elevi. Rezultatele la aceste teste vor fi analizate în cadrul comisiei în vederea elaborării 

strategiei de remediere a situaţiilor în care elevii au serioase probleme de învăţătură. 

– Comisiile metodice vor întocmi, realiza şi adapta programe şcolare şi extra- curriculare pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale.  

– Comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de pregătire cu elevii   cu aptitudini deosebite în 

vederea pregătirii pentru olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări şi referate. 

– Comisiile metodice vor întocmi şi programe de pregătire cu elevii claselor terminale în vederea pregătirii 

pentru examenul de Bacalaureat şi pentru Examenul de certificare a calificării profesionale. 

– Comisiile metodice vor întocmi anual în colaborare cu agenţii economici curriculumul în dezvoltare locală 

ţinându-se  cont de cerinţele de pe piaţa muncii de la nivel local şi judeţean. (La profilul real vor fi propuse, 

anual, proiecte de curriculum la decizia şcolii).  

Responsabilul catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate 

de activitatea profesională a membrilor acesteia. 

Şeful catedrei/comisiei metodice are obligaţia de a  participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a 

efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora 

se  constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.  

Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică propusă în planul managerial al 

comisiei, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii 

catedrei/comisiei consideră că este necesar. 

La nivelul unităţii şcolare se vor constitui comisii funcţionale ori de câte ori apar prevederi legislative 

sau metodologice care necesită acest lucru: concursuri interne, proiecte, activităţi extraşcolare, etc. 

 

 

Capitolul III. ELEVII 
 

 A. Drepturi 

 

– În Colegiul „Vasile Lovinescu” elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute în: Constituţia 

României, Legea Învăţământului, Carta Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

precum şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat 

aprobat prin O.M. nr. 4925 din 08.09.2005.  

– Elevii au dreptul să aleagă parcursul educaţional corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor.  

–  Elevii au dreptul să constituie un consiliu al elevilor denumit Consiliul Reprezentativ al Elevilor, format 

din reprezentanţii claselor (câte unul pentru fiecare clasă). Consiliul Consultativ al Elevilor funcţionează în baza 

regulamentului propriu, dezbătut şi aprobat de adunarea generală a reprezentanţilor elevilor claselor şi aprobat 

de Consiliul de Administraţie din Colegiul „Vasile Lovinescu”, anexat Regulamentului Intern. Consiliul 

Consultativ al Elevilor alege un preşedinte care este în acelaşi timp şi reprezentantul elevilor în Consiliul de 

administraţie al şcolii. 

– Elevii au dreptul să ia poziţie - să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru 

didactic în timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa conducerii din Colegiul 

„Vasile Lovinescu” prin reprezentantul anului de studiu sau prin Preşedintele Consiliul Consultativ al Elevilor. 

– Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare, cu acordul în prealabil al conducerii şcolii. 

– Evaluarea contestării notelor de către elev se va face  de către profesorii din cadrul catedrei disciplinei 

respective. Pentru aceasta elevul va înainta o cerere scrisă, în vederea aprobării, către directorul şcolii. 

Rezultatele contestaţiei din partea catedrei vor fi prezentate conducerii şcolii care va lua decizia ce se impune.  

– Elevii au dreptul de a fi reprezentaţi  în Comisia de Asigurare a Calităţii de la nivelul şcolii. 

– Elevii au dreptul la 2 zile/semestru de învoire pentru motive personale pe bază de cerere semnată de părinţi. 
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– Elevii au dreptul de a organiza activităţi extraşcolare gen discotecă, baluri, concursuri de miss, concursuri 

sportive, excursii, drumeţii, banchete, etc. numai la sfârşit de săptămână (vineri, sâmbăta şi duminica), sub 

îndrumarea cadrelor didactice şi cu acordul conducerii şcolii, a I.S.J. Suceava (după caz). 

 

 B. Îndatoriri  

 

Elevii au următoarele îndatoriri: 

– Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern (RI) şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat aprobat prin O.M. nr. 4925 din 08.09.2005. 

Aducerea la cunoştinţa elevilor se va face prin: afişare la avizier, ore de dirigenţie, şedinţe ale Consiliului 

Consultativ al Elevilor. 

– Să respecte toate persoanele învestite cu autoritate în şcoală. 

– Să coopereze cu toţi elevii care au primit atribuţii speciale din partea conducerii Colegiului „Vasile 

Lovinescu”  sau Consiliului Consultativ al Elevilor.  

– Să nu difuzeze în niciun fel materiale defăimătoare la adresa colegilor/profesorilor, şcolii în general, să nu 

posteze asemenea materiale pe Internet sau în alte mijloace de comunicare. 

– Să poarte în incinta şcolii ecusoane/uniforme/carnet de elev, ca semn distinctiv al instituţiei, pentru 

legitimare. Acestea nu sunt transmisibile. 

– Să coopereze cu personalul de pază al Colegiului „Vasile Lovinescu” pentru a menţine securitatea în 

incinta şcolii. In acest scop este obligatoriu să se legitimeze ori de câte ori personalul de pază o solicită (să 

poarte ecusonul şi să aibă la ei carnetul de elev). 

– Începând cu anul şcolar 2012 – 2013 portul uniformei şcolare este obligatoriu. Excepţie fac clasele 

terminale (a XII a şi a XIII-a rută progresivă). Uniforma şcolară este cea stabilită prin hotărârile Consiliului 

Consultativ al Elevilor, Consiliului Consultativ al Părinţilor şi Consiliului de Administraţie şi cuprinde: sacou 

bleumarin şi fustă sau pantalon din acelaşi material, cămaşă albă sau în una din culorile existente în componenţa 

uniformei (roşu, verde, albastru), cravată cu imprimeu în carouri, la care trebuie să existe obligatoriu emblema 

unităţii şcolare ataşată la loc vizibil pe uniformă. Prin intermediul Asociaţiei Părinţilor se asigură anual pentru 

elevii din clasele a IX a contractarea de uniforme cu o firmă specializată, cu plata în rate. Pentru elevii 

provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse (dar nu mai mult de 5 %  din totalul elevilor noi) se 

acordă, în limita disponibilităţilor, reduceri la achitarea costului uniformei. 

– Ţinuta elevilor va fi decentă (se interzic piercingurile, băieţii nu vor purta cercei şi vor avea o tunsoare 

decentă, fetele nu vor avea machiaj strident) fără excese din punct de vedere al accesoriilor, în conformitate cu 

hotărârea Consiliului Consultativ al Elevilor. 

– Pentru orele de educaţie fizică, precum şi pentru orele de laborator şi instruire practică (acolo unde este 

cazul), elevii vor folosi echipament adecvat, în conformitate cu cerinţele specifice ale orelor şi specializărilor 

respective. Echipamentul va fi adus de elevi de acasă şi folosit exclusiv pentru orele pentru care este destinat.    

– Este interzisă ieşirea  elevilor din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită). 

– În situaţii excepţionale de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii rămân în clasă sub conducerea 

şefului clasei şi desfăşoară în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă independentă, pentru a nu deranja 

celelalte clase din şcoală. Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul şcolar, elevii vor putea pleca 

acasă numai după ce au anunţat conducerea şcolii şi au primit învoire în acest sens. Dacă o clasă părăseşte 

şcoala înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc 

absent nemotivat la ora sau la orele la care au lipsit şi li se va scădea nota la purtare cu 1 punct. 

– Se interzice folosirea telefoanelor mobile în incinta şcolii sau în perimetrul şcolii. Elevii care folosesc 

telefoanele celulare în timpul sau în afara orelor, în incinta sau în perimetrul şcolii vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor regulamentului şcolar al învăţământului preuniversitar. Telefoanele vor fi reţinute de către 

profesori şi vor fi predate părinţilor pe bază de semnătură.  

– Elevii nu au voie să fumeze, să consume băuturi alcoolice sau droguri în incinta şcolii, conform legii. 

Încălcarea acestora  constituie o abatere gravă care se sancţionează aspru. 

– Elevii nu au voie să consume seminţe şi gumă de mestecat în incinta şcolii. 

– Elevii trebuie să păstreze curăţenia în perimetrul şcolii (să arunce ambalajele şi alte materiale neutilizabile 

în coşurile special amenajate).  

– Elevii nu au voie să introducă şi să folosească în incinta şcolii arme albe, materiale explozive, obiecte şi 

substanţe care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor, a clădirii sau a cadrelor didactice.  
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– Se interzice elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ. 

– Se interzice accesul elevilor în şcoală cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen şi imoral sau cu cărţi 

de joc. 

– Se interzice elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţa de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 

– Să nu se implice în niciun fel de activitate care ar aduce atingere bunului renume al Colegiului „Vasile 

Lovinescu”. 

– Nu se organizează activităţi gen discotecă, baluri, concursuri de miss, concursuri sportive, excursii, 

drumeţii, banchete, etc. decât la sfârşit de săptămână (vineri, sâmbăta şi duminica) şi cu aprobarea conducerii 

şcolii. 

–  Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului Şcolar ROFUIP 2005 şi a 

Regulamentului de ordine interioară. 

 

 C. Recompense 

 

Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii pot fi recompensaţi, după caz, cu:  

– Evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor din şcoală sau a Consiliului Profesoral; 

– Acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii economici 

(sponsori) pentru rezultatele deosebite obţinute la concursuri şcolare; 

– Premii de onoare ale Colegiului „Vasile Lovinescu” pentru rezultate remarcabile la olimpiade şi concursuri 

şcolare pe diferite domenii sau pentru atitudine civică exemplară. 

 

 D. Sancţiuni 

 

 Abaterile elevilor, sancţionate prin prezentul Regulament, precum şi sancţiunile aplicate 

acestora, sunt prezentate în tabelul de mai jos, care va fi afişat la Avizier: 

 

ABATEREA PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

ÎNTÂRZIERE LA ORĂ  Avertisment verbal 
 Absent nemotivat pentru ora 

respectivă 

CHIUL DE LA ORE  Absent nemotivat  

 Ore de consiliere 

 Muncă în folosul şcolii 

 Scăderea notei la purtare 

COPIAT 

 În cazul unei teme: refacerea temei 

+ tema suplimentară  

 În cazul unui test: acordarea notei 

1 

 Acordarea notei 1 + scăderea notei 

la purtare 

 

IMPLICARE ÎN 

CONFLICTE VERBALE, 

VIOLENŢE, BĂTAIE 

 Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului* 

 Scăderea notei la purtare 

 Ore de consiliere 

 Scăderea notei la purtare plus 

eliminare 3 zile ** 

 Retragerea bursei (temporar sau 

definitiv) 

 Anunţarea poliţiei 

DERANJAREA OREI DE 

CURS 

 Avertisment verbal 

 Discuţie cu elevul şi cu 

conducerea şcolii 

 Discuţie cu părinţii elevului * 

 Scăderea notei la purtare 

FURT 
 Scăderea notei la purtare  

 Anunţarea Poliţiei 

 Exmatriculare, după parcurgerea 

tuturor paşilor necesari (mustrare 

scrisă, discuţii cu părinţii, cu 

poliţia de proximitate, punerea în 

discuţia consiliului clasei, a 
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ABATEREA PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

Consiliului Consultativ al Elevilor, 

a Consiliului Profesoral, cu 

proces-verbal şi înştiinţare) 

NEEFECTUAREA 

SERVICIULUI PE CLASĂ 
 Avertisment verbal 

 Efectuarea serviciului în clasă 

timp de o săptămână 

NEEFECTUAREA (SAU 

ABATERI ÎN TIMPUL) 

SERVICIULUI PE 

ŞCOALĂ  

 Avertisment verbal 

 Absenţe nemotivate în ziua 

respectivă 

 Scăderea notei la purtare 

DISTRUGEREA 

BUNURILOR ŞCOLII 

 Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului* 

 Mustrare scrisă trimisă părinţilor 

 Plata pagubelor conform art. 132 

din ROFUIP 2005 

 Ore de consiliere 

 Muncă socială 

 Plata pagubelor conform art. 

132 din ROFUIP 2005 

 Scăderea notei la purtare şi 

eliminare 3 zile ** 

 Răspundere penală 

ŢINUTĂ VESTIMENTARĂ 

NEPOTRIVITĂ/REFUZUL 

DE A PURTA UNIFORMA 

ŞCOLARĂ  

 Avertisment verbal; elevii vor fi 

trimişi sa-şi schimbe vestimentaţia 
 6 ore de muncă în folosul şcolii 

IMPLICAREA ÎN 

ACŢIUNI CARE ADUC 

ATINGEREA BUNULUI 

RENUME AL ŞCOLII, 

DIFUZAREA DE 

MATERIALE 

DEFĂIMĂTOARE LA 

ADRESA ŞCOLII  

 Munca în folosul şcolii 
 Ore de consiliere 

 Mutarea disciplinară la altă şcoală 

NERETURNAREA 

MANUALELOR PRIMITE 

GRATUIT SAU 

RETURNAREA LOR ÎN 

STARE 

NECORESPUNZĂTOARE 

(PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

OBLIGATORIU) 

 În cazul deteriorării sau pierderii 

înlocuiesc manualul cu un exemplar 

nou, corespunzător materiei şi anului 

de studiu sau plătesc la caseria şcolii 

10 lei/ manual 

 Dacă se repetă, elevul va efectua 

muncă în folosul şcolii 

 Scăderea notei la purtare 

 Obligativitatea ca, pe lângă 

returnarea pagubei, să doneze o 

carte bibliotecii şcolii 

FUMAT ÎN PERIMETRUL 

ŞCOLII  

 Avertisment  

 Mustrare scrisă trimisă părinţilor 

 Ore de consiliere 

 6 ore de muncă socială 

 Amendă conform legii 349/6 iunie 

2002, art. 108a 

FOLOSIREA 

TELEFONULUI MOBIL  

ÎN PERIMETRUL ŞCOLII 
 Avertisment verbal 

 Confiscarea telefonului şi predarea 

lui la direcţiune 

 Discuţie cu părinţii 

 Scăderea notei la purtare 

PRACTICAREA 

JOCURILOR DE NOROC 

ÎN PERIMETRUL ŞCOLII 

 Avertisment verbal şi confiscarea 

materialelor care facilitează jocul 

 6 ore de muncă socială 

 Discuţie cu părinţii elevului 

 Scăderea notei la purtare 

NELEGITIMAREA LA 

CEREREA 

PROFESORILOR SAU A 
 Avertisment verbal 

 Discuţie cu elevul, dirigintele şi 

conducerea şcolii * 

 Scăderea notei la purtare 
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ABATEREA PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

ANGAJAŢILOR UNITAŢII 

ŞCOLARE 

JIGNIRI ADUSE 

CADRELOR DIDACTICE 

SAU PERSONALULUI 

NEDIDACTIC, 

PARASIREA CLASEI 

FARA APROBAREA 

PROFESORULUI 

 Mustrare verbală 

 Discuţie cu părinţii elevului* 

 Notă explicativă profesorului, 

dirigintelui, conducerii şcolii 

 6 ore de muncă socială 

 Eliminare 3-5 zile ** 

 Mustrare scrisă trimisă părinţilor 

 Pierderea definitivă a bursei 

PREZENTAREA 

ADEVERINŢELOR 

MEDICALE FALSE 

 Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului 

 

 Scăderea notei la purtare 

 Anunţarea poliţiei 

PREZENTAREA LA 

CURSURI SUB 

INFLUENŢA 

BAUTURILOR 

ALCOOLICE SAU A 

DROGURILOR 

CONSUMUL 

DROGURILOR, 

BĂUTURILOR ALCOLICE 

ÎN PERIMETRUL ŞCOLII 

 Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului 

 Scăderea notei la purtare 

 Eliminare 3-5 zile ** 

 Anunţarea poliţiei 

 Mutarea disciplinară la altă clasă 

paralelă 

 Exmatriculare cu drept de 

reînscriere  

DEPĂŞIREA NUMARULUI 

DE 20 ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

 Scăderea notei la purtare 

 La peste 20 de absenţe se trimite 

prima înştiinţare părinţilor 

 

 La fiecare 15 de absenţe 

nemotivate se scade un punct la 

purtare, conform procedurii în 

vigoare 

 Paşii următori respectă ROFUIP 

2005 şi procedura în vigoare, până 

la exmatricularea din şcoală cu 

drept de reînscriere pentru un 

număr mai mare sau egal cu 120 

de absenţe nemotivate. 

JIGNIRI GRAVE ADUSE 

PROFESORILOR ŞI 

ABATERI REPETATE DE 

LA DISCIPLINA 

ŞCOLARĂ 

 Eliminare 3-5 zile** 
 Sesizarea poliţiei, Acţiune penală 

Exmatriculare din şcoală 

TRAFIC DE DROGURI ÎN 

PERIMETRUL ŞCOLII 

ALTE FAPTE DE 

NATURĂ PENALĂ, 

PRODUSE ÎN 

PERIMETRUL ŞCOLII 

 Anunţarea poliţiei 

 Exmatriculare, fără drept de 

reînscriere, din toate unităţile 

învăţământului de stat 

 

- 

* Discuţia cazului se va face în Consiliul Clasei. În toate cazurile de abateri ale elevilor profesorul 

diriginte va discuta cu părinţii elevului. 

** Pe perioada eliminării, elevul are obligaţia de a fi prezent în scoală la dispoziţia profesorului de 

serviciu, iar absenţele sale la orele de curs vor fi notate ca absenţe nemotivate.  Dacă elevul nu se prezintă la 

profesorul de serviciu, absenţele rămân nemotivate şi se aplică următoarele sancţiuni prevăzute, după caz. 

  

Alte sancţiuni:  

Conducerea unităţii de învăţământ poate stabili şi alte sancţiuni, în funcţie de evoluţia şi gravitatea 

faptelor respectând prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. 
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E. Şeful clasei  

 

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea integrităţii 

bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea unităţii 

şcolare, se instituie funcţia de şef de clasă şi cea de locţiitor al şefului de clasă.  

Şeful clasei este numit de dirigintele clasei dintre elevii cu un comportament exemplar şi cu o situaţie 

bună la învăţătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei. În absenţa şefului clasei, dirigintele 

numeşte operativ un înlocuitor al acestuia. 

Atribuţiile şefului clasei sunt: 

– Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din clasă. 

– Atrage atenţia  elevilor care au un comportament necuviincios faţă de colegi, deteriorează bunurile din sala 

de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri. 

– Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează dirigintelui, 

administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate. 

– Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele 

sau nemulţumirile colectivului de elevi. 

– Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă. 

– Este membru în Consiliul Clasei. 

 

F.  Atribuţiile elevului de serviciu (extras din Procedura CEAC pentru efectuarea serviciului pe 

şcoală) 

– se prezintă la postul de serviciu la ora începerii cursurilor, când preia serviciul şi părăseşte şcoala la ora 

încheierii cursurilor, corespunzător fiecărui corp de clădire; 

– poartă banderola care confirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii pentru efectuarea serviciului pe 

şcoală ; 

– prezintă o atitudine şi o ţinută decentă. Manifestă politeţe şi solicitudine în relaţia cu ceilalţi elevi, cadrele 

didactice şi persoanele străine cu  care intră în contact pe durata efectuării serviciului ; 

– este interzis să părăsească postul de serviciu în timpul programului, din proprie iniţiativă . În cazul unor 

situaţii deosebite care reclamă prezenţa elevului la ore (lucrări scrise semestriale, evaluări sumative anunţate, 

inspecţii speciale, etc.) sau a unor urgenţe, anunţă profesorul de serviciu care va dispune înlocuirea 

elevului/elevilor de serviciu, pe durata orei/orelor respective; 

– acolo unde sunt doi elevi de serviciu pe schimb (în localul corp A) asigură prezenţa permanentă a unui elev 

în postul de serviciu; 

– semnalizează sonor sfârşitul şi începutul orelor de curs; 

– ia legătura cu profesorul de serviciu pe şcoală pentru a-l informa asupra tuturor problemelor deosebite care 

apar în timpul serviciului ; 

– legitimează şi consemnează în registrul de evidenţă (caietul elevului de serviciu) persoanele străine care 

intră în şcoală şi motivul vizitei ; 

– nu schimbă fără un motiv bine întemeiat responsabilitatea de elev de serviciu cu niciun alt coleg. Dacă apar 

situaţii neprevăzute anunţă profesorul de serviciu sau dirigintele care vor dispune măsurile necesare ; 

– supraveghează, alături de profesorul de serviciu şi de alte persoane abilitate de conducerea şcolii, starea 

disciplinară şi păstrarea bunurilor din şcoală; 

– preia şi distribuie creta elevilor de serviciu pe clasă; 

– monitorizează împreună cu profesorul de serviciu trecerea elevilor pe holurile spre cancelariile directorilor 

şi profesorilor; 

– completează fişa elevului de serviciu respectând minimul de date din Anexa 1 a procedurii. 

 

Toţi elevii şcolii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală şi pe clasă, în conformitate cu planificarea 

pe clase întocmită de laborant/ inginerul de sistem şi cu planificarea elevilor din clasă întocmită de diriginte. 

Elevul care a fost de serviciu pe şcoală are obligaţia de a se interesa şi a-şi recupera materia de la orele la care a 

absentat în timpul serviciului pe şcoală. Neefectuarea serviciului pe şcoală se consemnează în procesul-verbal şi 

se sancţionează cu absenţe nemotivate la orele din ziua respectivă. 
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G. Regulamentul elevilor de serviciu pe clasă 

 

Curăţenia zilnică a claselor este asigurată de către elevi, prin rotaţie.  

Zilnic, 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de către profesorul diriginte.  

La finalul fiecărui semestru, precum şi înainte de vacanţa de primăvară, elevii execută, sub 

supravegherea strictă a dirigintelui şi în colaborare cu personalul de îngrijire, lucrări de curăţenie generală 

(spălarea lambriurilor şi  a băncilor, a podelelor, ştergerea geamurilor, etc.).  

Atribuţiile şi responsabilităţile elevului de serviciu pe clasă sunt următoarele: 

– Urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la începutul fiecărei 

ore, lista elevilor absenţi. 

– Asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţine curăţenia tablei. 

– Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe 

pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi. 

– Aeriseşte clasa pe durata pauzelor. 

– Controlează  împreună cu şeful clasei, dacă în timpul folosirii clasei de către alţi elevi s-a păstrat 

integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat dirigintelui, administratorului sau conducerii şcolii neregulile 

constatate. 

– Se prezintă în ziua serviciului mai devreme cu 15 minute pentru a descuia sala de clasă, a verifica starea 

clasei şi a face eventualele retuşuri. Rămâne la sfârşitul cursurilor până la plecarea ultimului coleg din sală, 

realizează curăţenia în sala de clasă, verifică starea clasei şi o încuie sau o predă personalului de îngrijire. 

 

H. Elevii interni  

 

În internatul şcolii sun cazaţi, contra cost, elevii care au domiciliul în afara localităţii în care este situată 

şcoala. 

Consiliul de administraţie al şcolii împreună cu pedagogii/supraveghetorii stabilesc la începutul anului 

şcolar programul de activitate al elevilor interni. Activitatea elevilor interni cuprinde pregătirea lecţiilor, 

activitatea igienico-sanitară şi culturală. 

La întocmirea orarului zilnic se ţine cont de orarul şcolii urmându-se asigurarea zilnică a 8-10 ore de 

somn pentru elevi. 

Comitetul de internat răspunde de condiţiile de viaţă şi de studiu, de folosirea raţională a a bazei 

materiale a internatului precum şi de asigurarea ordinii, disciplinei, curăţeniei. Întreaga activitate din internat se 

analizează în adunarea generală a elevilor. Adunarea generală se convoacă la începutul anului şcolar cu prilejul 

alegerilor precum şi atunci când se dezbat probleme deosebite. 

La începutul anului şcolar elevii primesc în folosinţă camera cu întregul inventar şi lenjeria de pat pe 

baza unui proces verbal. 

Elevii interni trebuie să respecte Regulamentul de ordine interioară al Colegiului „Vasile Lovinescu”  

precum şi regulile specifice internatului şcolii: 

– Să respecte programul de activitate zilnică stabilit. 

– Să efectueze serviciul în internat şi cantină conform planificării. 

– Să aibă o ţinută corespunzătoare. 

– Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie. 

– Să efectueze zilnic curăţenia în camerele de locuit. 

– Să respecte deviza elevilor interni:”PĂSTRAREA CURĂŢENIEI, ORDINII ŞI LINIŞTII ESTE UN ACT 

DE CIVILIZAŢIE” 

– La plecarea în vacanţă să realizeze curăţenia generală şi să restituie în totalitate şi în stare corespunzătoare 

toate bunurile primite. 

– Să predea lenjeria la spălat şi s-o preia la datele stabilite. 

– Să informeze pedagogii în legătură cu orice plecare din internat în afara programului. 

– Să se aboneze la cantina şcolii. Să achite la timp valoarea meselor servite la cantină. 

– Să consume raţional energia electrică, apa, materialele de întreţinere. 

 

Elevilor interni le sunt interzise: 
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– Introducerea sau tolerarea persoanelor din afara internatului. 

– Folosirea reşourilor şi a altor aparate electrice fără aprobarea conducerii. 

– Pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere. 

– Consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, fumatul, practicarea jocurilor de noroc. 

– Comportamentul deranjant la adresa colegilor. 

– Lipirea de fotografii sau decupaje pe pereţi.  

– Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie. 

– Aruncarea în jurul internatului a ambalajelor şi resturilor menajere. 

  

Elevii din Republica Moldova sunt obligaț i sa solicite aprobare scrisă de la direcț iunea şcolii dacă 

vor sa părăsească internatul pe perioada weekendului sau pentru a merge acasă. 

Elevii răspund material şi disciplinar pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor  din camere şi 

încăperile de uz comun ale internatului. 

Stabilirea pagubelor se face de către comitetul de internat, împreună cu pedagogul şcolar şi 

administratorul, încheindu-se un proces verbal în care se va menţiona bunul dispărut sau degradat, valoarea de 

recuperat şi elevul vinovat. 

 

I . Transferul elevilor  

 

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la 

o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul.  

Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de 

învăţământ. 

Elevii din clasa 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. În situaţii medicale deosebite, 

elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza 

avizului comisiei medicale judeţene, cu avizul ISJ şi respectarea condiţiei de medie menţionată anterior. 

Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel: 

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, 

în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă; 

b) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la 

alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea 

examenelor de diferenţă; 

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în 

limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în ROFUIP 2005 şi în regulamentul intern 

al liceului la care se solicită transferul; 

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în 

limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor prevăzute 

în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul; ( ROFUIP 2005) 

Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de 

conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii. 

La disciplinele care se află în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu 

sunt prevăzute în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din 

toată materia prevăzută în programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective. 

La disciplinele care se regăsesc atât în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, 

cât şi în planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din 

materia necuprinsă în programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii. 

Încetarea calităţii de elev 
Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii: 

a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional; 

b) în cazul exmatriculării (nu se aplică în învăţământul obligatoriu, clsele a IX-a şi a X-a) 

c) în cazul abandonului şcolar;  

d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi  
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e) în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul secundar superior şi postliceal nu se prezintă la 

cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele. 

Pentru elevii din învăţământul obligatoriu: 

- Elevii care nu se prezintă la şcoală şi acumulează un număr de peste 40 de absenţe nemotivate vor 

fi consideraţi neşcolarizaţi prin votul consiliului clasei, validat în primul consiliu profesoral. Acest 

fapt va fi consemnat în catalogul şcolar. 

- Dacă elevul nu se prezintă la clasă, la începutul anului şcolar, acesta va fi trecut în catalog, iar la 

acumularea unui număr de absenţe nemotivate de peste 40 va fi considerta neşcolarizat în baza 

votlui consiliului clasei, validat în primul consiliu profesoral  şi va fi consemnată în catalog. 

 

 

Capitolul IV. Personalul didactic (profesori, maiştri instructori) 
 

A. Drepturi  şi îndatoriri  

 

Personalul didactic are drepturi şi obligaţii care decurg din: Legea Învăţământului, Statutul Personalului 

Didactic, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, aprobat 

prin Ord. M.Ed.C. nr. 4925 din  08.09.2005, Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie şi prevederile 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. 

Personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte  şi respecta  prevederile normelor metodologice şi ale  

programelor în vigoare. 

Personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate, în vederea realizării 

sarcinilor ce-i revin în domeniul pregătirii si educării multidimensionale a elevilor. Profesorii răspund în faţa 

conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de rezultatele obţinute in instruirea şi în educarea 

elevilor. 

Profesorii au obligaţia de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi ori de câte ori este necesar. 

Modalitatea de adresare, atât către colegi cât şi către elevi şi părinţi, trebuie să fie civilizată şi să vădească 

respect şi înţelegere pentru interlocutor. 

Poziţia de profesor la Colegiul „Vasile Lovinescu” presupune o înaltă ţinută morală, profesională şi 

umană. Profesorul este pentru elevi un model de comportament prin ţinută, atitudine şi mod de comportare. 

Personalul didactic nu trebuie să participe la nicio activitate, în şcoală au în afara sa, care ar aduce 

atingere bunului renume al Colegiului „Vasile Lovinescu”. 

Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face în mod periodic, ritmic şi printr-

o varietate de mijloace folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilităţi de afirmare a 

tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţă, imaginaţie, spirit critic, sensibilitate). Criteriile şi metodele 

de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competentelor elevilor trebuie aduse la cunoştinţa acestora înainte de 

evaluare. 

Evaluarea periodică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se va face ţinând cont de 

criteriile emise de ordinele de ministru şi metodologia în vigoare. 

Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de Administraţie recomandările, 

observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.  

Sumele de bani pe care profesorii, în special profesorii-diriginţi le colectează periodic de la elevi pentru 

buna desfăşurare a activităţilor didactice sunt: 

– sumele prevăzute prin Regulamentul Asociaţiei Părinţilor (se colectează prin părinţi şi reprezentanţii 

acestora; diriginţii doar supraveghează corectitudinea procesului de colectare şi de înregistrare a sumelor în 

evidenţa CCP) 

– contravaloarea actelor de studii (diplome de Bacalaureat, certificate de competenţe 

profesionale/lingvistice/digitale etc.) pentru care se face comandă centralizată 

– cheltuielile necesare pentru asigurarea curăţeniei prin serviciul pe clasă (mături, perii, materiale de 

curăţenie)  

Profesorii pot distribui elevilor materiale didactice sau auxiliare pentru studiul individual cu avizul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al Ministerului, numai cu caracter facultativ. Orice donaţie sau sponsorizare 

de material didactic/auxiliar din partea părinţilor sau a elevilor trebuie cât mai repede anunţată conducerii şi 

înregistrată în inventarul şcolii. 
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Se interzice colectarea altor sume decât cele prevăzute anterior sau condiţionarea situaţiei şcolare 

a elevilor (promovarea, mărirea notei/a mediei, etc.) de orice fel de foloase materiale. 

 

Profesorul diriginte are următoarele îndatoriri : 

- alcătuieşte  planificarea  semestrială  a  activităţilor educative pentru elevi şi părinţi, 

- Completează catalogul clasei cu datele cerute în urma verificării dosarelor elevilor; este responsabil de 

completarea corectă a datelor din catalog şi monitorizează permanent modul în care profesorii din consiliul 

clasei consemnează notele, absenţele şi calculează mediile generale, atrăgând atenţia acestora în situaţia 

unor greşeli. 

- Dirigintele este obligat să ia legătura cu elevii zilnic, în pauza mare sau la sfârşitul programului, să se 

informeze asupra problemelor pe care le au şi să acţioneze imediat pentru soluţionarea lor. 

- Controlează zilnic ţinuta elevilor, insistând ca aceştia să poarte ţinuta reprezentativă a colegiului şi 

ecusonul de identificare. 

- Diriginţii  dau  în  primire  bunurile  din  clasă,  pe  bază  de semnătură, colectivului de elevi. Dirigintele 

este răspunzător de bunurile aflate în clasă; ia măsuri de recuperare a pierderilor sau deteriorărilor. 

- Diriginţii elevilor interni, sunt obligaţi să-i controleze săptămânal în internat în ceea ce priveşte respectarea 

programului, a ordinii şi curăţeniei. Vor consemna vizita într-un caiet special, aflat la  internat. Dirigintele 

urmăreşte ca notele, absenţele, întreaga situaţie şcolară semestrială şi anuală a elevului să fie oglindite  cu  

fidelitate  în  carnetul  de  elev.   

- La  sfârşitul  semestrului  sau  al  anului  şcolar,  dirigintele calculează media generală a fiecărui elev, 

întocmeşte situaţiile statistice solicitate de conducere şi le predă la timp. De asemenea, predă la secretariat 

catalogul completat. 

- Dirigintele  este  obligat  să  ţină  legătura  cu  familiile  elevilor, convocându-i pe părinţi la şedinţe ori de 

câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe semestru. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal 

care va fi păstrat la dosar, împreună cu celelalte documente privitoare la clasă. 

- În  calitate  de  preşedinte  al  consiliului  clasei,  dirigintele acţionează pentru armonizarea cerinţelor 

corpului profesoral cu nevoile de educaţie ale elevilor şi cu aşteptările familiilor. 

- Pentru ca demersul educativ să fie eficient, nimeni şi sub nici un motiv nu se va considera îndreptăţit să 

ştirbească autoritatea dirigintelui sau a altui membru al corpului profesoral. 

 

 

Cadrele didactice sunt obligate: 

– Să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional.  

– Să–şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială conform metodologilor aprobate de  

M.E.C.T.S. Acestea vor fi avizate de conducerea şcolii. 

– Să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica de prezenţă 

conţinutul activităţilor desfăşurate. 

– Să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze obiectiv şi în termen lucrările elevilor, caietele de 

teme, etc.   

– Să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator), în condiţii de 

maximă siguranţă, respectând normele interne de securitate şi sănătate în muncă.  

– Să întocmească corect şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisiilor şi de 

către echipa managerială. 

– Să depună în timp util la secretariat toate documentele solicitate în mod curent, precum şi cele cu caracter 

ocazional (procese-verbale, cereri de învoire, de concediu medical, etc). 

– Să organizeze ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală cu participarea elevilor cu rezultate slabe, a celor care 

au absentat din diferite motive şi a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de final). 

Graficele orelor respective vor fi predate responsabililor de arie curriculară iar desfăşurarea efectivă a orelor va 

fi consemnată în condica aferentă. 

– Să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ  din dotare şi să se preocupe de îmbogăţirea bazei 

materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete şi laboratoare, să confecţioneze 

material didactic nou, adecvat programelor şcolare conform  prevederilor  planurilor manageriale ale catedrelor 

şi comisiilor metodice. 
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– Să participe activ la activităţile metodice din cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, 

consfătuirilor, schimburilor de experienţă, etc, în scopul perfecţionării permanente, să participe la cursurile de 

perfecţionare organizate periodic, să-şi realizeze toate obligaţiile în acest sens. 

– Să îmbunătăţească permanent activitatea de diriginte, organizând şi monitorizând efectiv activitatea din 

clasa respectivă. 

– Să îndrume şi să supravegheze  activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele  creativ – 

educative (lecţii, vizionări de spectacole, acţiuni sportive), sau organizând excursii, participări la manifestări 

culturale, etc. 

– Să realizeze o colaborare permanentă cu familia implicând activ părinţii în formarea şi educarea copiilor.  

– Să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev).  

– Să se informeze în timp util asupra tuturor problemelor ce sunt anunţate la avizierul de pe hol (secretariat), 

la avizierul din cancelarie şi la biblioteca şcolii. 

– Să se informeze asupra orarului personal şi al clasei (în cazul diriginţilor).  

– Să parcurgă în timp util modificările ulterioare ale orarului anunţate la avizier/pe site-ul şcolii 

www.agricolfalticeni.ro pentru a le respecta/aduce la cunoştinţa celor interesaţi.  

– Să comunice imediat responsabililor cu întocmirea orarului şi conducerii şcolii inadvertenţele, 

suprapunerile sau orice alte situaţii deosebite constatate. 

– Să nu falsifice documentele de evidenţă şcolară. Să nu lase documente şcolare în nesiguranţă, 

nesupravegheate . 

– Să nu aducă modificări, ştersături, etc. documentelor oficiale, (în cazul în care acestea apar, să fie 

consemnate conform regulamentelor) Să nu întârzie, să nu părăsească clasa în timpul orelor, să nu absenteze 

fără aprobarea conducerii şcolii. 

– Să nu desfăşoare în spaţiul şcolii activităţi politice, de prozelitism religios şi care aduc atingere şcolii. 

– Să evite în spaţiul şcolar disputele neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de educator. 

– Să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogie a altor 

cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ale vieţii personale a personalului didactic sau a elevilor. 

– Să nu utilizeze violenţa verbală şi fizică în relaţia profesor – elev, profesor – profesor. 

– Să organizeze activităţi educative de orientare profesională, adunări cu părinţii, lectorate, vizite la 

domiciliu, ori de câte ori este nevoie. 

– Să efectueze serviciul pe şcoală şi să îşi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin din calitatea de profesor al 

şcolii.  

– Să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale ale şcolii. 

– Să nu înstrăineze bunurile materiale din unitate fără forme legale 

– Să nu execute lucrări străine de interesele instituţiei, în timpul serviciului. 

– Să nu divulge către persoane din afara unităţii, date privind activitatea acesteia care nu sunt de interes 

public.   

– Să nu primească foloase necuvenite pentru activităţi sancţionate de lege.  

– Să nu condiţioneze desfăşurarea activităţilor din fişa postului sau din programul de lucru de primirea 

oricăror foloase necuvenite. 

– Să nu desfăşoare în particular ore de meditaţii plătite cu elevii de la clasele din încadrare. Recuperarea 

decalajelor în învăţare ale elevilor se va face conform unui program stabilit în consiliul clasei, ca activitate 

extracurriculară.  

– Să aibă o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora. Să aibă în 

permanenţă o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii. 

– Să nu fumeze în locurile în care au acces elevii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor. Să nu consume băuturi alcoolice sau droguri în incinta şcolii. 

– Să nu recurgă la acte de hărţuire sexuală cu elevii. 

– Să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înainte de începerea cursurilor. 

– Discursul cadrelor didactice cu elevii şi  părinţii acestora şi cu colegii din şcoală, va fi nuanţat în aşa fel 

încât să nu aducă atingeri imaginii şi demnităţii persoanelor implicate. 

Personalului didactic de predare îi este interzis: 

– Să  părăsească  sala  de  clasă/  sala  sau  locul  de  desfăşurare  a  activităţii didactice; 

– Să folosească telefonul mobil în timpul activităţii didactice; 

http://www.agricolfalticeni.ro/
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– Să elimine elevii din clasă/ sală/ loc de desfăşurare a activităţii didactice; 

– Să învoiască elevii în timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale, altfel decât 

cu acordul scris al părinţilor pe care îl va prezenta dirigintelui clasei sau directorului; 

– Să denatureze ora de curs/ activitatea didactică cu discuţii care nu se referă la tematica activităţii didactice; 

– Să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte. 

 

 B. Recompense  

 

– Evidenţierea în Consiliul Profesoral;  

– Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.S.; 

– Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii economici (sponsori) 

pentru rezultate remarcabile; 

– Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul anului 

şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor şi al Consiliului de Administraţie, se va stabili durata absenţei 

permise şi condiţiile de acoperire a orelor şi a conţinuturilor de parcurs.  

 

 

 C. Sancţiuni  

 

ABATERI PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

ÎNTÂRZIERE LA 

ORE 
 Notarea în condica de 

prezenţă 

 Atenţionarea în faţa Consiliului Profesoral şi a 

Consiliului de Administraţie 

 Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 

minute în mod repetat 

ABSENŢA 

NEMOTIVATĂ DE 

LA ORE 
 Neplata orei 

 Neplata orelor 

 Diminuarea calificativului anual 

 Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de 

Administraţie  

ABSENŢA 

NEMOTIVATĂ DE 

LA CONSILIUL 

PROFESORAL 

 Avertisment verbal 

 Consemnarea în PV al 

şedinţei 

 Afişarea listei cu cei 

absenţi la avizier 

 Atenţionarea în faţa Consiliul de 

Administraţie 

 Diminuarea calificativului anual 

ATITUDINE 

NECORESPUNZĂTO

ARE FAŢĂ DE 

COLEGI SAU FAŢĂ 

DE ELEVI 

 Avertisment verbal 

 Discuţii cu conducerea 

şcolii 

 Atenţionarea în faţa Consiliului Profesoral 

 Diminuarea calificativului anual 

 Discutarea în comisia de disciplină 

ACŢIUNI DE 

NATURĂ SĂ 

AFECTEZE 

IMAGINEA 

PUBLICĂ A ŞCOLII 

 Avertisment verbal 

 Discuţii cu conducerea 

şcolii 

 Atenţionarea în faţa Consiliul de 

Administraţie şi a Consiliului Profesoral 

 Discutarea în comisia de disciplină 

SCOATEREA 

ELEVILOR DE LA 

ORELE DE CURS 

PENTRU 

ACTIVITĂŢI ÎN 

SCOP PERSONAL 

 Avertisment verbal 

 Discuţii cu conducerea 

şcolii 

 Atenţionarea în faţa Consiliul de 

Administraţie 

 Discutarea în comisia de disciplină 
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ABATERI PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI 

COLECTATREA DE 

SUME DE BANI DE 

LA ELEVI, ALTELE 

DECÂT CELE 

STABILITE PRIN 

REGULAMENTELE 

INTERNE 

 Restituirea sumei 

 Avertisment verbal 

 Modificarea calificativului anual 

 Discutarea în comisia de disciplină 

NECOMPLETAREA 

CONDICILOR DE 

PREZENŢĂ 

 Avertisment verbal 

 Afişarea la avizier a listei 

celor în cauză 

 Mustrare scrisă  

 Neplata orelor necompletate 

 

ÎNTÂRZIERI LA 

PREDAREA 

SITUAŢIILOR 

STATISTICE, A 

DOCUMENTELOR 

CE TREBUIE 

COMPLETATE; 

NEPREDAREA 

ACESTOR 

DOCUMENTE 

 Avertisment verbal 

 Afişarea la avizier a celor 

în cauză 

 Mustrare scrisă 

 Sancţiuni administrative 

 Discutarea în comisia de disciplină 

 Dacă s-a adus atingere drepturilor financiare 

ale elevilor (decontarea abonamentelor, bursa 

„Bani de liceu”, programul „200 euro”, etc. din 

culpa profesorului (dirigintelui), constatată de 

către Comisia de disciplină/Consiliul de 

Administraţie, etc., recuperarea sumelor de la 

cel/cei vinovaţi. 

NERESPECTAREA 

PROCEDURILOR 

APROBATE PRIN 

CONSILIUL 

PROFESORAL 

 Avertisment verbal 
 Măsuri disciplinare, prevăzute prin fiecare 

procedură în parte 

NEIMPLICAREA ÎN 

PĂSTRAREA 

BUNURILOR 

CLASEI, 

NEÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR 

DIRIGINTELUI ÎN 

ACEST SENS 

 Avertisment verbal 

 Discutarea în Consiliul de 

Administraţie 

 Imputarea pagubelor 

  

  

D. Atribuţiile profesorului de serviciu (extras din Procedura CEAC pentru efectuarea serviciului pe 

şcoală) 

 

- la ora 6.50  preia cataloagele şcolare, iar la finalul zilei de serviciu (a schimbului) le verifică prezenţa şi le 

predă personalului de pază (schimbului următor); 

- asigură securitatea documentelor şcolare (cataloage, condici de prezenţă a cadrelor didactice, registrul de 

procese verbale al profesorilor de serviciu, caietul elevului de serviciu, fişa săptămânală de prezenţă la 

cursuri a elevilor etc) şi securitatea bunurilor din cancelarie; 

- urmăreşte păstrarea bunurilor materiale din şcoală, a documentelor de la avizier pe parcursul derulării 

cursurilor şi în pauze; 

- asigură intrarea la timp a cadrelor didactice şi a elevilor la orele de curs; 

- în cazul absenţei unui cadru didactic din motive bine întemeiate, asigură, împreună cu directorul şcolii, 

suplinirea acestuia ; 

- în timpul derulării pauzelor urmăreşte activitatea elevilor astfel încât aceştia să aibă un comportament şi un 

limbaj adecvat şi o ţinută decentă; atunci când se constată abateri, se va încerca remedierea situaţiei apărute. 

În cazul în care elevii în cauză refuză să coopereze vor fi trimişi acasă, absenţele vor fi consemnate în 

catalog, iar numele elevilor sancţionaţi vor fi trecute în procesele-verbale întocmite zilnic. 
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- informează diriginţii şi conducerea şcolii asupra unor comportamente sau situaţii deosebite ale elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor, etc. constatate pe perioada derulării serviciului; 

- în timpul serviciului nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei profesorilor sau a cabinetelor 

directorilor. În acest sens, împreună cu elevii de serviciu, îndrumă pe toţi cei ce solicită întrevederi cu 

cadrele didactice, conducerea şcolii, compartimentele contabilitate-secretariat, etc.; 

- asigură respectarea Regulamentului Intern de către elevi şi cadrele didactice; 

- verifică efectuarea serviciului de către elevi  pe şcoală şi în clase; 

- verifică bunul mers al programului de la cantină şi internat, atelierele didactice, sala de sport şi spaţiile 

anexe; 

- verifică meniul zilnic asigurat elevilor la cantina şcolii; 

- completează fişa profesorului de serviciu respectând minimul de date din Anexa 2 şi registrul cu procese 

verbale; 

- consemnează în procesul-verbal numele elevului (elevilor) de serviciu. 

Toate cadrele didactice care au cel puţin 1/3 din catedră la Colegiul „Vasile Lovinescu” vor efectua 

serviciul pe şcoală în funcţie de numărul de şi de specificul claselor din încadrare, de programul zilelor 

metodice şi de specificul muncii de dirigenţie, acolo unde este cazul. Programarea profesorilor de serviciu se 

afişează la cancelarie şi se respectă cu stricteţe. Eventualele suprapuneri (în cazul persoanelor care au catedre la 

mai  julte unităţi şcolare) sau alte situaţii obiective se vor aduce la cunoştinţa conducerii şcolii în cel mai scurt 

timp. Este interzis cadrelor didactice să facă modificări scrise de mână pe graficul profesorilor ori al 

elevilor de serviciu pe şcoală ! 

 

E. Maistrul instructor/instructor auto 

 
Are în subordine clasele de elevi încredinţate prin încadrare şi graficul de practică săptămânal. 

Colaborează cu diriginţii, profesorii, pedagogii, agenț ii economici. 

Îi revin următoarele sarcini: 

– Realizează instruirea practică a elevilor  în conformitate cu programele şcolare. 

– Justifică, prin produsele finite, materialele utilizate în procesul de instruire practică a elevilor, realizând un 

plan valoric, lunar, semestrial şi anual în conformitate cu decizia directorului luată în urma discuţiilor 

individuale şi cu consiliul de administraţie. 

– Maistrul  instructor  răspunde  de  la  începutul  şi  până  la  sfârşitul programului  de  instruire practică de 

problemele de protecţia muncii şi de P.S.I. 

– Pentru toate cazurile deosebite ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii elevilor. 

– Nu părăseşte “atelierul” lăsând elevii încredinţaţi nesupravegheaţi, se străduieşte să folosească la maximum 

timpul de lucru pentru asigurarea unei instruiri practice normale a elevilor. 

– Toate activităţile încep cu prelucrarea normelor specifice de protecţia muncii şi se sfârşesc prin curăţenie 

generală la locul de muncă. 

– Tine o permanentă legătură cu dirigintele clasei oferind acestora informaţii în legătură cu prezenţa şi 

interesul elevilor privind pregătirea în meserie. 

– Notează activitatea elevilor şi rezultatele acestora; încheie mediile semestriale  şi anuale. 

– Ţine o permanentă legătură cu inginerii în vederea corelării teoriei cu practica. 

– Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi o defalcă pe semestre. 

– Întocmeşte raportul de practică la finalul fiecărei săptămâni. 

Maiştrii   instructori auto vor respecta  programul de conducere întocmit pe şcoală, prevederile  codului  

rutier  şi ale RAR referitoare la desfăşurarea orelor de conducere auto 
 

F. Norme de completare a condicii de prezenţă  

 

Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea pe care o desfăşoară zilnic (pe ore) 

cadrele didactice. 

Completarea condicii este efectuată de către un cadru didactic auxiliar, conform fişei postului, pentru 

cultura generală şi pentru instruirea practică, conform orarului aprobat de directorul unităţii. Eventualele 

modificări se operează numai cu aprobarea conducerii. Completarea se va face cu multă grijă, citeţ, fără a se 
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omite ore din programul profesorilor, iar directorii vor semna sub ultima rubrică. Tematica consemnată de 

profesor care trebuie să se coreleze cu planificarea calendaristică semestrială. 

Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă înainte de a intra la ore. Nu se admit ştersături, 

adăugiri nejustificate, alte semne şi modificări sau semnături ale altor persoane în locul celor în cauză. 

Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de directorii şcolii, care 

vor opera cu cerneală roşie. 

 Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/ săptămânilor. Dacă acestea există se vor bara, sub 

supravegherea directorului unităţii.  

 Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului (directorilor) unităţii, care răspund de 

calitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice. Nesemnarea orelor reprezintă abatere de la respectarea 

regulamentului de ordine interioară, a  sarcinilor din fişa postului şi a prevederilor statutului cadrelor didactice, 

atrăgând după sine sancţionarea prin neplata acestor ore. 

Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii vor fi neplătite. 

Capitolul V. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
 

A. Drepturi  

 

Întreg personalul şcolii-didactic auxiliar şi nedidactic - se bucură de toate drepturile prevăzute de Codul 

Muncii, Legea Învăţământului, Statutul personalului didactic, de regulamentele specifice. 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic are dreptul să îşi exprime părerea cu privire la modul în care 

este administrată şcoala şi să aducă la cunoştinţa echipei manageriale sugestiile lor de îmbunătăţire a 

desfăşurării activităţii.  

Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la plata orelor suplimentare/compensarea cu timp 

liber, în condiţiile legii. 

Întreg personalul şcolii are dreptul să i se recunoască contribuţia la buna desfăşurare a activităţii şcolii. 

Personalul nedidactic/didactic auxiliar al şcolii are dreptul să fie tratat de către elevi, părinţi şi cadrele didactice 

cu respect, cu demnitate, conform cu normele de bună-cuviinţă şi cu importanţa muncii fiecăruia. 

 

B. Îndatoriri 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va respecta atât îndatoririle care îi revin prin fişa postului cât şi 

cele prevăzute de regulamentele în vigoare. 

Tot personalul va respecta programul de lucru şi programul de lucru cu publicul, acolo unde este cazul, 

va coopera cu profesorii, cu elevii sau cu reprezentanţii acestora (elevi de serviciu pe clasă/şcoală, şefi ai 

claselor, etc.).  

Eventualele abateri ale elevilor şi/sau situaţii conflictuale ori pătrunderi ale unor persoane străine 

neautorizate în incinta şcolii vor fi aduse imediat la cunoştinţa profesorilor de serviciu şi a conducerii.  

Este recomandat ca, în cazul producerii unui eveniment deosebit să se anunţe întâi conducerea şcolii, 

apoi organele în drept (prin serviciul de urgenţă 112). 

Prin natura serviciului, întreg personalul are acces, direct sau indirect, la informaţii care trebuie tratate 

cu confidenţialitate (ca atare, orice comentarii nefavorabile în afara unităţii se consideră atingere la imaginea 

şcolii). 

Tot personalul, prin modul de adresare, trebuie să se considere implicat în educaţia elevilor. De aceea, 

personalul trebuie să păstreze un ton civilizat în relaţiile cu profesorii şi cu elevii, să constituie modele de 

comportament. 

Personalul nu se va prezenta la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice.  

Nu va consuma băuturi alcoolice sau droguri în incinta şcolii.  

Secretariatul 

Secretariatul funcţionează astfel încât să se asigure o permanenţă între orele 7:00 şi 18,00, iar de la ora 

13,00 este inclus programul cu publicul. 

Programul secretariatului se aprobă de conducerea şcolii şi se modifică în funcţie de interesele 

instituţiei. 

Plecările din unitate ale personalului de la secretariat se fac doar cu aprobarea conducerii liceului. 
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Bibliotecă  

– Biblioteca face parte integrantă din Colegiul “Vasile Lovinescu”.                        

– Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice.                         

– Biblioteca este subordonată directorului şcolii.                                                                     

– Biblioteca primeşte şi împrumută cărţi în orice moment din cele 8 ore de activitate.          

– Programul biblotecii este asigurat între 8:00 – 18:00.                                                                   

– Bibliotecara primeşte oferte de manuale de la edituri, le înregistrează şi întocmeşte situaţiile necesare 

privind comenzile de manuale.                                                                               

 

C. Recompense 

 

– Evidenţierea în Consiliul Profesoral; 

– Acordarea gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.S; 

– Persoanele cu acest statut au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul 

anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor şi al Consiliului de Administraţie, se va stabili durata absenţei 

permise.  

 

Capitolul VI.  Dispoziţii finale 
 

 
 

1.  Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral. 

3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic  sau nedidactic  al  

colegiului şi pentru elevi.  Personalul didactic, didactic auxiliar precum şi cel nedidactic are obligaţia ducerii 

la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament. 

4.  Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în 

termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţa celor interesaţi. 

5.  Încălcarea  prevederilor  prezentului  regulament  se  sancţionează  conform legii. 
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Anexe 
 

 Anexa 1. Codul de conduită a cadrelor didactice 
 

1. Manifestaţi onestitate, corectitudine, loialitate si solidaritate faţă de colegi şi faţă de 

echipa managerială! Nu exprimaţi critici nefondate şi etichetări la adresa activităţii lor 

profesionale sau personale! 

2. Nu vă angajaţi în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii celorlalţi ! 

3. Utilizaţi un limbaj ce exprimă respectul faţă de demnitatea celorlalţi atât în comunicarea 

scrisă cât şi în cea orală ! 

4. Nu prejudiciaţi dreptul sacru la demnitate umană şi nici dreptul persoanei la propria 

imagine! 

5. Nu toleraţi activităţi ce încurajează discriminarea pe criterii de cultură, naţionalitate, 

etnie, rasă, religie, sex! 

6. Fiţi corect, prompt şi ordonat în privinţa îndatoririlor ce vă revin! Nu uitaţi că şi alţii 

depind de corectitudinea, promptitudinea şi punctualitatea dv. pentru a-şi realiza, la 

rândul lor îndatoririle la timp! 

7. Îmbrăcaţi-vă adecvat ! 

8. Nu întârziaţi niciodată la oră ! 

9. Anunţaţi dacă sunteţi bolnav şi propuneţi activităţi pentru lecţiile suplinite ! 

10. Respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional ! 

11. Fiţi conştienţi de influenţa pe care o aveţi ca profesori asupra elevilor şi nu faceţi abuz de 

autoritate ! 

12. Arătaţi respect şi politeţe faţă de elevi spunând „Te rog” şi „Mulţumesc”!  

13. Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor ! 

14. Manifestaţi o atitudine pozitivă ! 

15. Aveţi răbdare ! 

16. Nu fiţi sarcastici, nu umiliţi sau ameninţaţi în nici un fel elevii ! 

17. Nu criticaţi colegii în faţa elevilor ! 

18. Prezentaţi elevilor un set clar de reguli aplicate cu consecvenţă, fără discriminare şi 

resentimente ! 

19. Abordaţi în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine 

planificate şi organizate ! 

20. Nu citiţi după notiţe sau după manual ! 

21. Verificaţi echipamentele/aparatele înainte să le folosiţi ! 

22. Nu fii descurajaţi dacă „o lecţie nu a ieşit bine” – toţi putem avea momente de eşec ! 

23. Evaluaţi obiectiv ! 
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24. Fiţi flexibil în activitatea dumneavoastră pentru a vă putea adapta situaţiilor concrete 

întâlnite ! 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2: Regulile clasei; reguli din şcoală 
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COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Să ajungi la timp la şcoală, pregătit pentru fiecare oră de curs.    

 

 

2.  Să păstrezi liniştea de la începutul până la sfârşitul orei. 

 

 

3.  Să faci de prima dată tot ceea ce-ţi spune profesorul. 

 

 

4.  Să asculţi cu atenţie când vorbeşte profesorul sau alt elev. 

 

 

5.  Să îndeplineşti  sarcinile fără a-i deranja pe cei din jurul tău. 

 

 

6.  Să ridici mâna sus şi să aştepţi să ţi se permită să vorbeşti .                                                                                         
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  COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Fii politicos şi respectă sentimentele celor din jurul tău ! 

 
 

2. Fii inteligent, nu violent ! Nu te implica în conflicte ! 

 
 

3. Poartă uniforma tot timpul ! Îmbracă-te decent !  

 
 

4. Nu uita acasă ecusonul şi carnetul de note ! 

 
 

5. Nu folosi telefonul mobil în şcoală sau în perimetrul şcolii ! 

 
 

6. Nu mânca în  timpul orelor de curs ! 

 
 

7. Fă întotdeauna curat în jurul tău ! Pune gunoiul la coş ! 

 
 

8. Nu ridica tonul şi nu ţipa atunci când mergi prin curtea şcolii ! 

 
 

9. Nu aduce persoane străine în şcoală ! 

 

 
 

 

                 

 

 


