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VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca este o organizație 

educațională care pregătește la standarde europene specialiști în 

profilul tehnic și servicii, și oferă educație în spiritul cetățeniei 

democratice. 

 

 

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 

 Misiunea școlii noastre este de a forma elevi responsabili și 

motivați, încrezători în forțele proprii și cu toate cunoștințele necesare 

adaptării școlare și profesionale pe tot parcursul vieții. 

 Serviciile furnizate de școală au la bază calitatea, performanța, 

promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți 

participanții în proces. 
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ARGUMENT  
 

 

Orice persoană care activează în cadrul Liceul Tehnologic  nr. 1 responsabilă cu 

instruirea si educatia, alături de elevii înscriși aici, are datoria morală si profesională de a 

cunoaște, de a respecta si de a aplica prevederile prezentului Regulament Intern .  

 

Scopul prezentului Regulament de ordine interioară este de a compatibiliza 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar cu 

prevederile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului Tehnologic nr. 1 

 

Respectarea prevederilor Regulamentului Intern reprezintă o garanție a creșterii 

calității activității instructiv educative si prestigiului Liceului Tehnologic nr. 1 

 

CAPITOLUL I  

 

DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1. Regulamentul Intern  este elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale 

Nr.1/2011, Statutului Personalului Didactic, a Contractului Colectiv de Muncă, a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  şi 

alte reglementări ale M.E.N și conține dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 242 din Legea 

nr.53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare.  

Art 2. Regulamentul Intern are la bază propunerile Consiliului Profesoral la care iau 

parte personalul auxiliar precum și reprezentanții părinţilor și ai elevilor având în vedere 

strategia națională și locală pentru dezvoltarea învăţământului.  

Art. 3. Scopul Regulamentului Intern este de a implementa în viața organizației 

școlare prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar respectând condițiile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului 

Tehnologic nr. 1 

Art. 4. Acest regulament va fi respectat de întregul personal al unităţii de învăţământ 

(didactic, didactic auxiliar și nedidactic), de elevi şi părinţi.  

Art. 5. Prin aplicarea prezentului regulament, angajații școlii au obligaţia să 

dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corectă a 
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atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu fișa 

postului şi cu Contractul Colectiv de Muncă.  

Art. 6. Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic, 

pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi, în strânsă relaţie cu parteneriatele 

şcolii, relaţia cu comunitatea locală sau la apariţia unor noi acte normative. 

 

CAPITOLUL II.  

 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 

Art. 7. Liceul Tehnologic nr. 1 şcolarizează elevi în următoarele forme de învăţământ:  

a) învăţământ liceal tehnologic prin cursuri de zi și seral (în 2022-2023 nu este clasă de liceu 

seral); 

b) școală profesională;  

c) școală postliceală.  

Art. 8. Programul de funcționare a cursurilor este după cum urmează:  

1. Cursurile de zi se desfăşoară de regulă în intervalul 8:00- 14:00/ 14:50 . Ora de curs are 

durata de 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute iar după a treia oră de curs (la ora 

10:50) se stabileşte o pauză de 20 de minute.  

2. Orele de la 14:10 au o durată de 40 minute, încheindu-se la 14:50, cu aprobarea Consiliului 

de Administrație (în beneficiul elevilor navetiști, care reprezintă un procent important al 

elevilpr din școala noastră).  

3. Programul învățământului postliceal se desfășoară între orele 15:00-20:00  

4. Programul invățamântului seral se desfășoară între orele 15:00-21:00, anul acesta școlar 

unitatea nu are clasă de liceu seral. 

 

Art. 9. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii 

numită prin decizia directorului la începutul anului școlar. Directorul verifică fiecare versiune 

de grafic, îl aprobă prin semnătură și aplicarea ștampilei şi stabilește persoana care răspunde 

de arhivarea acestuia.  

1) Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare formă de 

învățământ și specializare;  
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2) La începutul anului școlar se va stabili un grafic privind derularea stagiilor de instruire 

practică în funcție de care vor fi realizate versiunile de orar pe parcursul anului;  

 

 

Art. 10. Activitatea în incinta Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca se desfăşoară 

după cum  urmează: 

       -În clădirea şcolii Corpul A şi B programul începe la ora 6,00 până la 21,00; 

       -În vacanţe, sărbători legale şi zile libere intrarea este interzisă, abaterea de la acest 

program se poate face numai cu aprobarea conducerii şi sub supravegherea unei persoane 

competente numite de conducerea unităţii. 

În incinta şcolii pot intra următoarele persoane pe bază de legitimaţie: 

        a)Personalul şcolii; 

        b)Elevii şcolii; 

        c)Părinţii sau tutorii legali ai elevilor între orele 7,30-18,00. Pe durata stării de alertă 

(datorată pandemiei COVID 19) accesul părinților și ai tutorilor legali este interzis. 

        d)Persoanele şi/sau delegaţiile care colaborează cu şcoala sau care îndrumă activitatea. 

Art. 11. Prezenţa în şcoală, a oricărei persoane străine, se va consemna în Registrul de 

poartă de către portarul de serviciu; 

Art. 12. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar și nedidactic:  

- Accesul publicului la secretariatul şcolii este permis între orele 11,00-15,00. 

- Programul de activitate pentru serviciile secretariat şi contabilitate se va 

desfăşura zilnic între orele 8:00-16:00.  În cazuri de excepţie,directorul poate 

solicita prelungirea programului acestor servicii,pentru care se vor prevedea 

zile libere. Pentru restul personalului se vor stabili ore de program,în funcţie de 

necesităţile rezultate din specificul muncii. 

- Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară de regulă programul între orele 

- 8.00-16.00.  

- Personalul de pază, centrală termică, cantină, îngrijire şi întreţinere lucrează 

conform graficului stabilit de serviciul administrativ;  

- Fiecare angajat este obligat să-şi cunoască atribuţiile ce îi revin ca salariat în 

învăţământ în conformitate cu fişa postului, procedurile de activitate şi 

legislaţia în vigoare.  

Art. 13. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic este obligat să respecte 

programul de lucru stabilit prin fișa postului.  
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(1) Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin 

personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii (cadrele didactice şi 

auxiliare) sau serviciului administrativ (personal nedidactic), în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

(2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru zile libere, se depun la secretariat de 

regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii  

 (3) În caz de boală, angajatul va anunța telefonic lipsa de la program, imediat ce constată 

imposibilitatea prezentării la școală și va prezenta la serviciul secretariat certificatului 

medical, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost acordat 

concediul;  

(4) Pentru profesorii care activează în mai multe unități școlare prezentarea concediului 

medical este obligatorie în fiecare dintre aceste școli. Originalul acestuia se depune în școala 

la care are încadrarea de bază iar pentru celelalte va depune copia legalizată la notar.  

 

CAPITOLUL III  

 

PERSONALUL DIDACTIC  

 

Art. 14. Activitatea cadrelor didactice cuprinde:  

a) activitatea de predare la clasă (fizic sau on-line, prin intermediul tehnologiei și a 

internetului); 

b) activitatea de pregătire a lecţiilor;  

c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică;  

d) activitatea în cadrul ariei curriculare din care face parte;  

e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii,  

f) activitatea de dirigenţie (după caz) ;  

g) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (după caz)  

h) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii;  

i) activitatea ca profesor de serviciu.  

Art. 15. Personalul didactic din învăţământ are obligaţia:  

1. Să apere interesele învăţământului în general şi al şcolii în special în orice împrejurare, în 

ceea ce spun şi fac;  
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2. Să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate 

discipinele, de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc;  

3. Să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională și 

pedagogică;  

4. Să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie sub nici un pretext 

la intrarea la oră;  

5. Să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră și numai în scopul predării, și educației;  

6. Să nu prelungească ora în detrimentul pauzei;  

7. Să fie consecvent în cerințe;  

8. Să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor periodic, ritmic 

şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi 

elevului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia;  

9. Să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, 

precum şi asupra rezultatelor evaluării;  

10. Să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu 

reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie;  

11. Să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor, un vocabular și o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi responsabil;  

12. Să realizeze orele de pregătire pentru examenele naţionale şi olimpiade precum şi cele de 

recuperare (dacă este cazul);  

13. Să fie preocupat de achiziția, pregătirea şi întreținerea în bune condiţii a materialului 

didactic, a mijloacelor audiovizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru (pentru experienţe, 

demonstraţii, lucrări de laborator, lucrări practice etc.);  

14. Să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale;  

15. Să participe obligatoriu la toate şedintele şi activităţile Consiliului Profesoral;  

16. Să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor de serviciu;  

17. Să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi/sau organele de 

poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, 

precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau în imediata 

apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor situaţii care pot conduce la acte 

grave de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a 

personalului, vor fi informate cu prioritate directorul școlii și/sau organele de 

poliţie/jandarmerie;  
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18. Să asigure suplinirea orelor colegilor absenţi, conform orarului de suplinire întocmit de 

direcţiune;  

19. Să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului Clasei, 

precum şi la activităţile convocate de director;  

20. Ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a catalogului clasei 

pe care o conduce, care îl va verifica periodic iar la sfârșitul semestrului I. și la sfârșitul anului 

școlar îl va preda spre verificare directorului/ directorului adjunct.  

21. Să completeze zilnic condica de prezenţă, iar pe perioada în care cursurile se desfășoară 

on-line, să completeze și să transmită, la sfârșitul fiecărei luni „Fișa de prezență on-line”. 

22. Să respecte cu strictețe regulile de completare a catalogului; Cataloagele vor fi completate 

la începutul anului şcolar de către diriginţi şi vor fi păstrate (în timpul în care clasele 

respective nu au ore sau în pauze), în sala profesorală,în dulapul special destinat acestui scop. 

Cataloagele vor fi luate din sala profesorală numai de către cadrele didactice care au ore şi vor 

fi aduse înapoi tot de către acestea. Se interzice cu desăvârşire scoaterea sau aducerea la sala 

profesorală a cataloagelor de către elevi, lăsarea lor în perioada pauzelor în sala de curs, 

păstrarea lor în cabinete precum şi ducerea lor în atelierul şcolii. De acest aspect răspunde 

directorul de serviciu. Pe perioada în care cursurile se desfășoară on-line, cadrele didactice 

completează periodic, absențele și notele elevilor, într-un catalog special creat pe platforma în 

care se desfășoară activitatea de învățare. 

Art. 16. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de prima 

oră de curs din orarul propriu;  

Art. 17. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea 

orelor în condiţii corespunzătoare, civilizate, de ţinută, ordine şi curăţenie iar la ieșirea de la 

oră vor supraveghea cu atenție evacuarea sălii în ordine precum și starea de curățenie a 

acesteia.  

Art. 18. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu 

acordul profesorului şi a directorului;  

Art. 19. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, cu 

excepția activităților desfășurate on-line. 

Art. 20. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina 

muncii în unitate:  

- Profesorilor le este interzis să învoiască elevii din timpul programului de şcoală, indiferent 

de motivul pentru care solicită învoirea.  
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- Profesorii au obligaţia să înregistreze absenţele elevilor la începutul fiecărei ore.  

- Elevii care sosesc după acest moment vor fi considerați absenți la ora respectivă, vor fi 

primiți în clasă și vor participa la lecție fără a putea fi notați în acea zi. 

- Având în vedere că profesorilor le sunt repartizate săli fixe în orar, aceștia vor respecta 

planificarea orelor conform orarului și vor avea grijă de cheile încăperilor ce le sunt 

repartizate. Pe durata stării de alertă (datorată pandemiei COVID 19), elevii își vor desfîșura 

activitatea în aceeași sală de curs. Cadrul didactic va însoți elevii și în pauză asigurându-se că 

sunt respectate toate regulile specifice pandemiei. 

- Pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsați în sălile de clasă nesupravegheați, chiar dacă au 

ore consecutive.  

- Săptămânal dirigintele motivează absenţele elevilor pe baza documentelor prezentate de 

părinții elevilor, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră ;  

- Lunar, anterior datei de 7-8 a fiecărei luni, dirigintele are obligația de a raporta absențele 

clasei (motivate și nemotivate) pe discipline, responsabilului cu monitorizarea frecvenței 

elevilor școlii; 

- La sfârșitul fiecărei luni, profesorul diriginte are obligația de a raporta la secretariatul școlii 

absențele nemotivate acumulate de elevii care beneficiază de sprijinul financiar “bani de 

liceu”; 

- La clasele de școală profesională, dirigintele are obligația de a raporta lunar, la secretariat, 

absențele nemotivate ale elevilor în vederea suspendării bursei profesionale, după caz.  

- Înainte de ziua şedinţei Consiliului Profesoral pentru note la purtare, dirigintele va convoca 

Consiliul Profesoral al Clasei în vederea stabilirii notelor la purtare şi va întocmi procesul 

verbal pentru sancțiunile acordate.  

 

CAPITOLUL IV  

 

 CONDUCEREA UNITĂŢII  DE ÎNVÂŢĂMÂNT  

 

Art. 21. Unitatea de învăţământ preuniversitar este condusă de consiliul de 

administraţie, de director. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul de administraţie şi 

directorul conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 

administraţiei publice locale. Consiliul de administraţie al şcolii are rol de decizie în domeniul 

organizatoric şi administrativ.  
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Art. 22. Consiliul de administrație se întruneşte lunar sau ori de cate ori este necesar, 

la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri.  

Art. 23. Obligaţiile Consiliului de Administraţie 

  1.Realizarea cifrei de şcolarizare potrivit planului aprobat de organele competente. 

  2.Alcătuirea împreună cu comisia orar a unei scheme orare care să corespundă cât mai 

bine necesităţilor procesului instructiv-educativ,pentru fiecare clasă de elevi şi pentru fiecare 

disciplină în parte. 

       3.Asigurarea spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea orelor de curs şi a instruirii 

practice. 

        4.Asigurarea,împreună cu comisia de protecţie a muncii,a instruirii tuturor salariaţilor 

şi a colectivelor de elevi,cu normele de protecţie a muncii,de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi respectarea normelor igienico-sanitare. 

        5.Asigurarea bunei gospodăriri şi folosirea mijloacelor financiare şi materiale ale 

unităţii,în scopul creşterii randamentului în procesul instructiv-educativ. 

        6.Atragerea de sponsorizări şi distribuirea lor pentru utilizare,potrivit priorităţilor. 

        7.Stabilirea calificativelor anuale,discutarea salariilor şi gradaţiilor de merit. 

        8.Stabilirea responsabilităţilor concrete pentru fiecare angajat. 

        9.Analizează diferite aspecte ale muncii,stabileşte măsuri de îmbunătăţire a 

acesteia,controlează modul de îndeplinire a sarcinilor,propune şi aplică recompensele şi 

sancţiunile  pentru toţi angajaţii şcolii,cu respectarea legii.  

 Consiliul de administrație are urmatoarele atributii principale:  

a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul școlii; 

 b) aprobă planul de acțiune a școlii ;  

c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;  

d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

 e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic;  

f) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral; 

 g) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale personalului didactic, auxiliar 

și nedidactic, conform legii;  

h) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 

 i) aprobă graficul anual de derulare a stagiilor de instruire pracică a unităţii de învăţământ;  
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j) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învătământ, alături de 

director;  

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educatiei 

Ministerului Educaţiei Naţionale;  

l) în situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 

m) aprobă, la propunerea directorului, suspendarea cursurilor unor clase sau a întregii unități 

de învățământ, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități și alte situații 

excepționale. 

 

Art. 24. Obligaţiile directorilor de serviciu pe şcoală 

        1.Supravegheză buna desfăşurare a activităţii instructiv-educativ. 

        2.Răspund împreună cu profesorii de serviciu, de buna desfăşurare a activităţii în şcoală, 

atelier, cămin, cantină. 

        3.Supraveghează modul în care compartimentul administrativ şi de deservire îşi 

realizează atribuţiile de serviciu pe perioada lui de activitate. 

        4.Supraveghează activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice de 

specialitate,precum şi prezenţa membrilor lor la aceste activităţi. 

          5.Informează Consiliul de Administraţie despre diferite aspecte constatate în perioada 

serviciului lor,deciziile luate. 

          6.Propun măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii instructiv-educative. 

          7.În absenţa directorului şcolii,directorul de serviciu poate învoi angajaţii şcolii pentru 

probleme deosebite ce nu suportă amânare. 

Art. 25. Consiliul profesoral ia decizii în domeniul instructiv – educativ.  

 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. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este 

obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră 

abatere disciplinară.  

Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele: 

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;  

b) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;  
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c) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;  

d) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;  

e) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;  

f) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice 

cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;  

g) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională  

continuă a cadrelor didactice;  

h) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;  

i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie  

Art. 26. Pentru buna funcționare a procesului instructiv educativ, în școala noastră se 

constituie următoarele Comisii metodice pe arii curriculare şi Comisii pe probleme:  

1. Comisia metodică pentru aria curriculară limbă și comunicare;  

2. Comisia metodică pentru aria curriculară matematică și științe ale naturii;  

3. Comisia metodică pentru aria curriculară om și societate;  

4. Comisia metodică pentru aria curriculară tehnologii;  

5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

6. Comisia metodică a diriginţilor  

7. Consiliul pentru curriculum şi formare continuă  

8. Comisia pentru încadrare şi salarizare  

9. Comisia pentru elaborarea schemelor orare  

10. Comisia pentru acordarea burselor şi bani de liceu  

11. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  

12. Comisia PSI  

13. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională, promovarea imaginii şcolii şi relaţii de 

parteneriat  

14. Comisia pentru evaluare şi ritmicitate a notării , disciplină , frecvenţă şi nonviolenţă  

15. Comisia pentru proiecte interne şi internaţionale  

16. Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală  
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17. Comisia de control a documentelor şcolare  

18. Comisia pentru selecţionarea şi asigurarea arhivării în bune condiţii a tuturor 

documentelor şcolii  

19. Comisia de organizare, coordonare şi desfăşurare a examenelor de încheiere, corigenţe şi 

diferenţe;  

20. Comisia de organizare şi amenajare eficientă a spaţiului şcolar;  

21. Comisia pentru recepţie, inventariere şi casare  

22. Comisia culturală  

 

CAPITOLUL  V 

 

 ELEVII  

 

Art. 27. Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, 

apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la 

activităţile organizate de acesta sau reprezintă unitatea de învăţământ în diferite ocazii.   

Art. 28. Drepturile elevilor  

- elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit  

- elevii pot beneficia de burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege  

- elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii  

- elevii pot fi cazaţi în internat şi pot servi masa la cantina școlii  

- elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică gratuită  

- elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la 

învăţătură  

- elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze  

Art. 29. Elevii au dreptul de a se organiza. Consiliul reprezentativ al elevilor este 

format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă și funcţionează în baza Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor;  

Consiliul elevilor este condus de: 

             Preşedinte – un reprezentant al elevilor; 

             Vicepreşedinte – un reprezentant al elevilor; 

             Secretar – un elev. 
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 Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant în Consiliul de administraţie, de regulă 1 

elev din clasa a X-a și un reprezentant în CEAC.  

 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  

- Să reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii  

- Să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii  

- Să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor înscrişi 

şi de îmbunătăţire a frecvenţei  

- Să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor  

- Să asigure o bună relaţionare între profesori – elei - părinţi  

- Să se implice în redactarea revistei şcolii sau a unei foi de ştiri a şcolii, pentru exercitarea 

dreptului la opinie al elevilor  

- Să se implice în organizarea activităţilor cultural – distractive pentru elevi.  

 Consiliul Elevilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu și a unui 

plan anual realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare (responsabil Comisia Metodică a Diriginţilor), şi a unui grafic de 

întruniri (acţiune / dată); aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de 

Administraţie al liceului; la întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor se întocmesc procese 

verbale, iar un exemplar se depune la coordonatorul pe proiecte şi programe educative.  

 

Art. 30. Îndatoririle elevilor  

- elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile  

- elevii trebuie să aibă o ținută decentă, să fie îmbrăcați curat și să aibă asupra lor caietele și 

cărțile potrivite pentru ziua de curs;  

- elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei  

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte :  

- legile statului;  

- legea învăţământului;  

- regulamentul intern;  

- regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii ;  

- normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor ;  

- normele de protecţie civilă;  

- normele de protecţie a mediului ;  

  Art. 31. Obligaţiile elevilor 
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Pe lângă obligaţiile ce le revin prin Regulamentul Şcolar în vigoare, elevii vor mai 

avea următoarele obligaţii: 

1. Accesul elevilor in clădirea şcolii se efectuează prin intrările laterale, nu prin 

intrarea principala. 

2. In pauze, elevii vor ieşi in curte si nu vor staţiona pe coridoarele şcolii (cu excepţia 

timpului nefavorabil, la decizia profesorului de serviciu) 

3. Fumatul,mâncatul seminţelor şi aruncatul resturilor de orice fel, în curte, pe 

coridoare sau în sălile de clasă sunt interzise! Abaterile se sancţionează conform hotărârilor 

Consiliului de Administraţie. 

4. Distrugerile de bunuri de orice fel vor fi suportate de cei vinovaţi. 

5. Elevii cu abateri au obligaţia să se prezinte în faţa Comisiei de Disciplină, dacă sunt 

convocaţi. Neprezentarea în faţa Comisiei se consideră abatere şi se sancţionează cu scăderea 

notei la purtare cu un punct. 

6. Elevii care vor absenta nemotivat de la ore vor fi sancţionaţi cu scăderea notei a 

purtare:câte un punct pentru fiecare 10 ore absentate nemotivat. 

7. Elevii care intră în clasă după profesor sunt notaţi în catalog cu absenţă şi sunt 

obligaţi să participe la oră fără a deranja într-o formă sau alta colegii sau profesorul. În caz 

contrar li se vor  întocmi un referat şi vor fi chemați în faţa Comisiei de disciplină . 

8. Elevii care nu anunţă familia că au fost sancţionaţi sau avertizaţi, vor fi sancţionaţi 

suplimentar cu scăderea notei la purtare 

9. Elevii nu au voie să iasă din curtea şcolii în timpul orelor şi a pauzelor, fără 

aprobarea scrisă a dirigintelui sau în situaţii deosebite, cu consimţământul părintelui. 

 

CAPITOLUL  VI  

 

 EVALUAREA  

 

Art. 32. Evaluarea de parcurs a rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic. 

Notele sunt consemnate în catalogul clasei şi în carnetul elevilor și eventual în registre 

provizorii ale profesorilor.  

 Disciplinele din care se dau teze începând cu a doua parte a semestrului sunt stabilite 

de M. E.N. și vor fi planificate, respectiv susținute după un grafic atent întocmit de cadrele 

didactice implicate. 
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Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris 

părinţilor de către diriginţi în termen de 10 zile, prin secretariatul şcolii.  

Art. 33. Evaluarea finală, la sfârșitul unui ciclu de instruire se face prin examinare în scris, 

orală, practică precum și prin elaborare și susținerea unor proiecte. Examenele pentru obținerea 

certificării competențelor profesionale precum și examenul de Bacalaureat se desfășoară pe baza 

unei metodologii și a unui grafic, stabilite prin ordin de ministru. 

Art. 34. De respectarea întocmai a prevederilor acestor metodologii se fac 

responsabili: directorul școlii, responsabilului Comisiei ariei curriculare tehnologii, diriginții 

și elevii absolvenți.  

Art. 35. Metodologiile privind desfășurarea examenelor de absolvire vor fi prelucrate 

la fiecare clasă de absolvenți iar graficul de desfășurare se va afișa la avizierul școlii.  

Art. 36. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor de evaluare (atestat, absolvire, bacalaureat)  

Art. 37. Obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi poate atrage 

excluderea din învăţământ, conform legilor în vigoare.  

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

 PĂRINȚII  

 

Art. 38. La nivelul claselor se constituie Comitetele de părinţi iar la nivelul școlii 

Consiliul reprezentativ al părinţilor . 

Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:  

- Încheie cu şcoala un acord de parteneriat conform modelului anexat prezentului regulament;  

- Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, atât 

pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare ;  

- Sprijină profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor înscrişi şi 

de îmbunătăţire a frecvenţei  

- Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor  
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- Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor 

pedagogice cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor  

- Sprijină clasa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare  

- Au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă din şcoală  

- Atrag persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală.  

- Activitatea financiară a comitetelor de părinţi este organizată și se derulează sub stricta 

supraveghere și control a acestora.  

- Prin reprezentantul Consiliului Părinților în Consiliul de Administrație, problemele de ordin 

administrativ și educativ se vor transmite membrilor Consiliului Reprezentativ al părinților. 

Art. 39. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot 

atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., 

venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi 

utilizate pentru:  

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ;  

b) acordarea de premii şi burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară;  

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor. 

 

CAPITOLUL VIII . 

 

ASIGURAREA  SECURITĂŢII  ŞI  A  SIGURANŢEI  ELEVILOR  

 ÎN  PERIMETRUL  UNITĂŢII  ŞCOLARE 

 

Art. 56. Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ:  

a) Accesul în şcoală a persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori 

etc.) se face prin intrarea principală considerată punct de control, şi este permis după 

verificarea identităţii acestora de către portarul de serviciu.  

b) Portarul de serviciu va înregistra numele, prenumele, seria şi numărul actului de 

identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ în 

Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ.  
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c) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta unităţii de invăţământ este 

justificată în următoarele cazuri:  

- la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţii de învăţământ;  

- la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;  

- pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului unităţii, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unităţii 

de învăţământ;  

- la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun accord cu 

profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ;  

- la diferite evenimente publice şi activităţi extracurriculare organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ la care sunt invitaţi să participle şi părinţii/reprezentanţii legali;  

- în cazul în care părintele își manifestă dorința de a lua legătura cu directorul, sau dirigintele 

pentru clarificarea unei situații în legătură cu fiica/ fiul său ori pentru sesizarea unei situații 

constatate personal în legătură cu viața școlii;  

d) Părinţii/reprezentanţii legali vor respecta programul școlii având acces în unitatea 

de învăţământ în pauze sau după program, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.  

e) Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub 

influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au 

intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţie.  

Art. 57. Elevii sau persoanele care înlesnesc pătrunderea unor persoane străine în 

şcoală,vor fi exmatriculate sau după caz, li se va desface contractul de muncă. Pentru elevii 

din  învăţământul obligatoriu se va scădea nota la purtare cu cel puţin două puncte pentru 

fiecare ocazie. 

Art. 58. Părinţii sunt obligaţi ca cel puţin o dată pe lună să vină la şcoală (sau on-line) 

să verifice şi să se intereseze de situaţia elevului, iar motivările elevilor de la învăţământul de 

zi vor fi luate în considerare numai în cazul când acestea sunt aduse de părinţi în termen de 7 

zile, (sau transmise on-line dirigintilor) indiferent dacă elevii sunt minori sau majori . 

Art. 59. În cămin şi cantină programul este non stop. Lipsa de la serviciu sau părăsirea 

locului de muncă din aceste sectoare duce până la desfacerea contractului de muncă. 

Art. 60. Persoanele de pază şi îngrijire a instituţiei nu pot părăsi postul până nu vor fi 

înlocuite de schimbul următor. În cazul în care schimbul nu soseşte la timp sau lipseşte de la 

post va fi anunţat şeful ierarhic superior (administratorul şi apoi directorul). 
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Art. 61. Asigurarea serviciului pe şcoală se face permanent, pe întreaga durată de 

desfășurare a cursurilor și este asigurată de 5 profesori de serviciu   

Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice va fi organizat în zilele cu program mai puţin 

încărcat.  

Sarcinile fiecărui profesor de serviciu sunt: 

 Să asigure desfăşurarea procesului de învăţămant în bune condiţii, îndrumând şi 

controlând activitatea din şcoală.  

 Să.colaboreze permanent cu colegii din sectorul administrativ şi directorul de serviciu.  

Programul profesorilor de serviciu 1- 4 este între orele 7:30 - 15:00.  

 Profesori “1” (coridor corp A etaj II)   7:30-11,  11-15 

 Profesori “2 “ (coridor corp B etaj I)   7:30-11,  11-15 

 Profesori “3 “ (coridor corp A etaj I+grup sanitar)   7:30-11,  11-15 

 Profesori “4 “ (coridor corp B etaj II)   7:30-11,  11-15 

Programul profesorului de serviciu “5” este între orele 15:00 - 21:00.  

Art. 62. Obligaţiie profesorilor de serviciu pe şcoală: 

        Profesorii de serviciu vor fi stabiliţi de catre conducerea şcolii astfel încât să poată 

cuprinde, pe lângă programul propriu de ore si alte aspecte privind asigurarea bunei 

desfăşurări a procesului instructiv-educativ. 

 

Art. 63. Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă:  

Violenţa în şcoală 

     Şcoala noastră defineşte ca fiind violenţă,  toate acţiunile îndreptate împotriva 

elevului, profesorului sau a altor categorii de personal care pot să creeze stress sau disconfort. 

Şcoala noastră nu tolerează violenţa verbală, nonverbală sau fizică. 

În caz că ea se produce oricărui elev sau persoane, persoana este obligată să anunţe în 

primul rând şi de urgenţă în termenul cel mai scurt posibil conducerea şcolii, director, director 

adjunct sau secretariat şi apoi dirigintele şi după caz alte persoane sau instituţii. 

Violenţa va fi combătută conform Legii nr. 35/2007. 

În cazul în care persoana agresată tăinuieşte violenţa, se consideră vinovată şi se vor 

lua măsuri regulamentare. 

Jocul de-a violenţa, de exemplu doi sau mai mulţi elevi simulează acte de violenţă care 

se şi filmează indiferent în ce condiţii, este interzis şi se vor sancţiona cei vinovaţi cu 
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exmatriculare, dacă nu sunt în învăţământul obligatoriu, sau cu scăderea drastică a notei la 

purtare la toate categoriile de elevi. 

Filmatul în şcoală este permis numai cu aprobarea directorului, în caz contrar atât 

persoana care voit se lasă filmată în poziţii sau activităţi indecente sau de violenţă cât şi cel 

care filmează va fi exmatriculat sau se va scădea nota la purtare. 

Profesorul sau responsabilul activităţii care tăinuieşte aceste abateri de la prezentul 

regulament va fi sancţionat. 

În cazul în care violenţa sau actele de indisciplină depăşesc competenţele conducerii 

şcolii, se vor anunţa organele abilitate în acest sens.  

Art. 65. Comisia pentru reducerea violenţei în mediul şcolar este formată  din 

preşedinte, vicepreşedinte , 4 membri cadre didactice , 2 elevi ,2 reprezentanţi ai comunităţii 

locale . 

       Comisia pentru combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de elaborarea,  

aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului 

operaţional al şcolii privind reducerea fenomenului violenţei. 

        Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar are şi responsabilitatea 

de a monitoriza modul în care la nivelul unităţii şcolare se respectă , se promovează şi se 

garantează drepturile copilului stabilite prin legea nr. 272 din 21/06/2004. 

             Comisia pentru combaterea violenţei în mediul şcolar realizează semestrial câte un 

raport referitor la elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor 

incluse în cadrul planului operaţional al şcolii privind reducerea violenţei în mediul şcolar . 

Art. 66. Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea săptămânal fiind formată din: 

     -Directorul adjunct; 

     -Preşedintele comisiei; 

     -Cadrele didactice 

    Deciziile privind sancţiunile emise în cadrul acesteia vor fi păstrate de către 

preşedintele comisiei şi de către dirigintele elevilor aduşi în faţa comisiei de disciplină. 

Sancţiunile se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar. 

Art 67. Personalul angajat într-o instituție de învăţământ trebuie să aibă o ţinută 

morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  

Art 68. Agresarea verbală sau fizică a elevilor reprezintă o gravă abatere disciplinară a 

personalului şcolii. Abaterea se sancţionează conform legilor în vigoare. 

Art 69. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite 

următoarele reguli privind disciplina muncii în unitate:  
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1. Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat 

este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de 

persoana care a efectuat controlul, şi de persoana în cauză, iar sancţiunea se va stabili în 

Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare, numită comform legii;  

2. Se interzice fumatul în incinta şcolii. Fumatul este permis numai în locuri special 

amenajate şi în niciun caz în prezenţa elevilor;  

3. Agenţii de pază au obligaţia să asigure corespunzător paza unităţii.  

În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se 

constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar 

sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare;  

4. Întregul personal este obligat ca în timpul programului de muncă să poarte 

echipamentul de protecție a muncii stabilit;  

 

 

 

 

CAPITOLUL IX.  

 

DISPOZIȚII FINALE  

 

Art. 70. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de Consiliul profesoral,  

Art. 71. Prevederile acestu regulament sunt valabile pentru anul școlar 2022-2023, 

Art. 72. Acestui Regulament îi pot fi aduse modificări și/ sau adăugiri numai cu 

aprobarea Consiliului profesoral.  

Prezentul Regulament a fost dezbătut, completat și aprobat de Consiliul profesoral al 

Liceului Tehnologic nr. 1  la data de …………………………  

În numele Consiliului profesoral,  

 

 

 

 

 

                                                                                                  Director 

                                                                                          Dr. ing. Anamaria Pop 
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Lista documentelor elaborate ca ANEXE la Regulamentul de ordine interioară:  

- Acordul de parteneriat pentru educație cu părinții;  

- Proces verbal - model, privind prelucrarea la clasă a regulamentului de ordine interioară;  

- Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii;  

- Regulamentul internatului școlar și al cantinei;  

- Planul de pază al școlii;  

- Manualul calității;  

- Procedurile de sistem și procedurile operaționale;  

- Sarcinile profesorilor de serviciu;  

 

LEGISLAȚIE recomandată:  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

- Regulamentul Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar OMEC 

septembrie 2020,  

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii,  

- Nota MECTS nr. 67843/09.11.2012, referitoare la măsuri privind reglementarea accesului 

persoanelor în unitatea de învăţământ  

- Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicată în 18.05.2011 în M.O. nr. 345.  

- OMECTS nr. 4247/21.06.2010 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

Naţional al Elevilor  

- Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 

Preuniversitar nr. 59276/02.11.2012.  

- Legea nr. 35 / 2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;  

- O.U.G. nr 34, 37 / 2009 -Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei 

nr.75/12.07.2005;  

- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat 

prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;-O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea 

Metodologiei continuarii studiilor după finalizarea învatamântului obligatoriu;  

- Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de 

studiu din învăţământul liceal;  

- Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;  

- HG 1062/ 30.10.2012. privind modalitatea de subvenționare a elevilor care frecventează 

învățământul profesional prin programul național de protecție socială ” Bursă profesională” 


