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Titlul I 

Dispoziții generale 

  

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 

  

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învăţământ preuniversitar LICEUL 
TEORETIC ,,NICOLAE IORGA”, denumit în continuare Regulament specific, cuprinde norme 
referitoare la organizarea și funcționarea unității de învăţământ, în conformitate cu următoarele 
acte normative: Constituţia României, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Contractul Colectiv de Muncă, Codul muncii (Legea 53/2003 republicată, 
cu modificările şi completarile ulterioare) și Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar (aprobat prin OMEC nr. 5447/ 31.08.2020, denumit în continuare 
ROFUIP). Acest Regulament este supus spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și 
asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu 
drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic și este supus aprobării consiliului de 
administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 97, alineatul d) din LEN și ale art. 2 (5) din 
ROFUIP. 
Art. 2. (1) Regulamentul unităţii de învăţământ va fi adus la cunoștința elevilor în mod direct de 
către învățători/diriginți și a părinților prezenți la ședințele convocate în acest scop de 
învățători/diriginți. 
(2) El poate fi consultat şi pe pagina web www.ltni.ro   
Art. 3. Respectarea Regulamentului unităţii de învăţământ este obligatorie pentru personalul 
Liceului Teoretic ,,Nicolae Iorga”, precum şi pentru elevii și părinții/reprezentanții legali ai 
acestora. Conform Art. 2 (9) din ROFUIP, nerespectarea regulamentului de organizare și 
funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor 
legale. 
 

 

Capitolul 2 

Principii de organizare 

  
Art. 4. (1) Unitatea de învăţământ este organizată și funcționează pe baza principiilor stabilite în 
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare. 
(2) Conducerea unității de învăţământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, 
promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și 
asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a 
acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile 
ulterioare. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-09-09
http://www.ltni.ro/
http://www.ltni.ro/


Art. 5. (1) Unitatea de învăţământ este organizată și funcționează independent de orice ingerințe 
politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni 
politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și de prozelitism religios, 
precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală si convieţuire socială, 
care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică si psihică a beneficiarilor primari ai educației și 
a personalului din unitate. 
(2) Sunt interzise orice forme de abuz asupra elevilor sau angajaţilor unităţii şi orice forme de 
discriminare sau segregare. 
  

Titlul II 

Organizarea unității de învăţământ 
  

Capitolul 1 

Rețeaua școlară 

  

Art. 6. Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” este unitate de învăţământ acreditată, cu personalitate 
juridica şi face parte din rețeaua națională de învăţământ. 
   
  

Capitolul 2 

Organizarea programului școlar 

  
Art. 7. Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
Art. 8. Toate cursurile unității de învăţământ sunt organizate în program de zi, forma de învăţământ 
cu frecvenţă. 
Art. 9. (1) Activitatea școlară se desfășoară în fiecare zi (luni-vineri) între orele 800 -  2000  , în 
doua schimburi, durata orei de curs fiind de 50 minute, iar pauza de 10 minute, cu excepția pauzei 
mari care este de 15 minute. 
(2) In functie de resursa umană necesară şi de spaţiile disponibile, orarul unităţii va fi întocmit 
astfel încât cursurile să se încheie zilnic la ora 19.00 
(3) Învăţământul primar, clasele terminale din învăţământul gimnazial şi liceal, precum și clasele 
cu regim bilingv funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. 
(4) În zilele în care au loc ședințe ale Consiliului profesoral, programul pentru schimbul al II-lea  
va fi decalat cu o oră faţă de orarul de bază. 
(5) În urma consultării cadrelor didactice, a elevilor şi a reprezentanților legali ai acestora, la 
propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie, pe durată 
determinată, durata orelor de curs poate fi redusă cu 5 minute, cu pauze de 5 minute între ore. 
 

Capitolul 3 

Formațiunile de studiu 

 

Art. 10. (1) Formațiunile de studiu se constituie în conformitate cu prevederile legale. 
(2) În conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2020, efectivele maxime la clase sunt de 22 de 
elevi în învăţământul primar, 26 de elevi în învăţământul gimnazial şi 30 de elevi în învăţământul 
liceal. 



(3) În situaţii excepţionale, consiliul de administraţie poate aviza şi propune spre aprobare 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar funcţionarea peste efectivul maxim cu cel mult 
3 elevi. 
(4) Toate clasele vor funcţiona cu numărul de elevi prevăzut la data începerii anului şcolar 2020-
2021, până la finalizarea ciclului de învăţământ.  

 

Titlul III 

Managementul unității de învăţământ 
 

Capitolul 1 

Dispoziții generale 

  
Art. 11. (1) Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administrație, de director și de un 
director adjunct. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unității se consultă, după caz, cu toate 
organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, asociația părinților, consiliul 
elevilor, autoritățile administrației publice locale ş.a. 
  

Capitolul 2 

Consiliul de administrație 

  
Art. 12. (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unității de învăţământ. 
(2) Consiliul de Administraţie funcţionează conform cu prevederile Legii nr. 1/2011, Legea 
Educației Naționale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Metodologiei cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale. 
(3) Directorul unității de învăţământ este președintele consiliului de administrație. 
(4) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ este format, conform legii, din 9 membri, 
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie 
din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ. Din cota rezervată părinţilor un loc 
este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani. 
(5) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator, 
liderul sindical din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează 
în procesul-verbal al şedinţei. 
(6) Reprezentatntul elevilor, care a implinit 18 ani, este ales prin vot secret de către toti elevii 
unităţii de învăţământ, alegerile fiind organizate de către consiliul elevilor. 
 

Capitolul 3 

Directorul  

  

Art. 13. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 
atribuţiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 
(2) Directorul este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral și 
prezidează ședințele acestora. 



Capitolul 4 

Directorul adjunct 

  

Art. 14.  (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 
educațional și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum si atribuțiile delegate de 
director pe perioadă determinată. 
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 
  

Capitolul 5 

Tipul si continutul documentelor manageriale 

 

Art. 15. Documentele manageriale sunt: a) de diagnoză (rapoartele anuale ale comisiilor şi 
compartimentelor din unitate, raportul anual de evaluare internă a calităţii, alte documente de 
diagnoză privind domenii specifice de interes); b) de prognoză (planul de dezvoltare instituţională, 
planul managerial, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial) şi c) de evidenţă 
(statul de funcţii, organigrama, schema orară/programul zilnic al unităţii, planul de şcolarizare). 
 

Titlul 4 

Personalul unității de învăţământ 
  

Capitolul 1 

Dispoziții generale 

  

Art. 16. Personalul unității este format din personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art. 17. (1) La nivelul unității funcționează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, 
financiar-contabil  și administrativ. 
(2) Unele dintre activitățile specifice serviciilor financiar-contabil și administrativ sunt 
externalizate. 
Art. 18 (1) Personalul unităţii trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul 
ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 
(2) Personalul unităţii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care 
trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 
(3) Personalului unităţii îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a elevilor şi viaţa intimă, privată sau familială a acestora sau ale celorlalţi salariaţi 
din unitate. 
(4) Personalului unităţii îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, 
fizic sau emoţional elevii. 
(5) Personalul unităţii are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, pe parcursul desfăşurării 
programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/ extraşcolare.  
(8) Personalul unităţii are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 
socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le 
afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 
  
 
 



Capitolul 2 

Personalul didactic 

  

Art. 19. (1) Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislaţia în vigoare şi de 
contractele colective de muncă aplicabile. 
(2) Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 
certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului 
educației și cercetării și ministrului sănătății. 
Art. 20. (1) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau 
calitatea prestației didactice de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții 
legali ai acestora. 
(2) Se interzice personalului didactic și întregului personal al unității să solicite şi/sau să colecteze 
bani de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. 
(3) Orice încălcare a prevederilor de mai sus, dovedită de organele abilitate, se sancţioneaza 
conform legii. 
Art. 21. (1) Pe durata desfășurării cursurilor se organizează serviciul pe școală al cadrelor 
didactice. 
(2) Serviciul pe școală al cadrelor didactice se desfășoară conform graficului aprobat în Consiliul 
de administratie şi reprezintă obligaţie de serviciu. 
(3) Profesorul de serviciu va supraveghea elevii în timpul pauzei, conform planificării pe intervale 
orare și spații/posturi, împreună cu personalul de pază, monitorizând comportamentul elevilor, 
respectarea distanţării fizice şi purtarea măştii de protecţie în condiţiile pandemiei, informând 
conducerea unităţii în cazul abaterilor, în condițiile prezentului Regulament și ale celorlalte 
reglementări legale în vigoare. 
(4) Profesorul de serviciu colaborează cu organele de pază pentru identificarea persoanelor străine 
care vor să intre în școală și prevenirea/rezolvarea cazurilor de indisciplină la elevi. 
(5) Profesorul de serviciu răspunde de comunicarea către conducerea unității de învăţământ în cel 
mai scurt timp posibil a oricărui incident și de luarea măsurilor imediate necesare. 
(6) La sfârşitul serviciului pe școală se consemnează în registrul de procese-verbale orice 
neregularitate și măsurile care au fost luate pentru remedierea acestora. 
Art. 21. Cadrele didactice au și următoarele obligații și îndatoriri: 
(1) să respecte cu strictețe orarul de funcționare al unității, programarea orelor de curs, 
programarea serviciului pe școală, a orelor de consiliere a elevilor sau/si a 
părinților/reprezentanților legali ai acestora si, in general, toate activitățile cu caracter obligatoriu 
stabilite prin reglementările legale în vigoare şi/sau în conformitate cu acestea; cadrul didactic este 
responsabil pentru incidentele care se produc pe fondul întârzierii sau plecării mai devreme de la 
oră fără un motiv justificat. 
(2) să semneze zilnic condica de prezenţă; 
(3) să anunțe conducerea unității în caz de concediu medical în cel mai scurt timp posibil de la 
începerea acestuia și să depună la secretariatul unității concediul medical în termenul prevăzut de 
reglementările legale în vigoare; 
(4) să prelucreze cu elevii și cu părinții/reprezentanții legali ai acestora, după caz, în funcție de 
profilul postului sau al funcției didactice (diriginte, profesor de educație fizică etc.) normele 
privind sănătatea si securitatea în muncă, normele specifice de protecţie în laboratoare, cabinete, 
sală de sport etc., documentele (ordine MEC, note și instrucțiuni MEC/ISMB etc.) pentru care se 
prevede/solicită în mod explicit acest lucru, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi 



toate procedurile specifice, inclusiv cele privind protecţia medicală a persoanelor în condiţiile 
pandemiei şi procedurile privind activitatea educativă prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului; 
(5) să monitorizeze, să consilieze elevii în legatura cu normele de comportament şi cu cele care 
privesc ţinuta vestimentară şi să informeze, în condițiile prezentului regulament, atunci când este 
cazul, în legătură cu abaterile disciplinare; 
(6) să supravegheze pe toata durata desfăşurării activităţilor din unitate toți elevii, în mod special 
elevii de la învăţământul primar; aceștia din urmă vor fi însoțiți în cazul deplasării în unitate pentru 
diferite activități (ore de educație fizică, activități de recreere etc.) de învăţator/profesor de educație 
fizică/ organizator etc.; 
(7) sa indeplineasca toate sarcinile stabilite prin norme si reglementări speciale (cum sunt, de 
exemplu, cele pentru exercitarea funcției de diriginte); 
(8) să participe la sedintele cu parintii, la solicitarea acestora sau a învățătorului/dirigintelui; 
(9) sa evalueze în mod obiectiv activitatea și rezultatele elevilor, în conformitate cu toate 
standardele sau/și reglementările în vigoare; 
Art. 22. Se interzice intregului personal al unității de învăţământ: 
(1) să comunice date cu caracter personal ale elevilor sau/si ale colegilor, in afara reglementărilor 
legale în vigoare, întreg personalul unității avand obligația de confidentialitate în această privinta; 
(2) să se implice in discuții care pot avea ca efect lezarea intereselor unității de învăţământ ori 
lezarea demnitatii elevilor sau a angajaților unității; 
(3) să absenteze în mod nejustificat și să desemneze o alta persoana pentru îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu, fără anunțarea și acordul conducerii unității; 
(4) să consume băuturi alcoolice în perimetrul sau/și în incinta unității de învăţământ; 
(5) sa consume droguri sau alte substanțe interzise de lege; 
Art. 23. (1) Se interzice personalului unității sa modifice calificativele/notele elevilor in absența 
și fără informarea directorului unității. 
(2) Orice modificare a unei note sau calificativ, cu excepția mediilor calculate greșit, se va face în 
prezența directorului unității. 
(3) Mediile calculate gresit se modifica fara a fi necesara o nota justificativa, de 
profesor/invatator/diriginte/secretarul unității. 
  

Capitolul 3 

Personalul nedidactic 

  

Art. 24. Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale contractelor de muncă aplicabile. 
Art. 25. Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 
  

Capitolul 4 

Evaluarea personalului unității 
  

Art. 26. (1) Evaluarea personalului unității se face conform legislației în vigoare. 
(2) Pentru evaluarea personalului didactic se utilizează Fișa de evaluare conform Anexei 1. 
  

   

 



Capitolul 5 

Raspunderea disciplinara a personalului unităţii 
  

Art. 27. (1) Personalul didactic și didactic auxiliar răspunde disciplinar conform Legii educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare. 
(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  

Titlul V 

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

 

Capitolul 1 

Organisme funcționale la nivelul unității 
 

Secțiunea 1 

Consiliul profesoral 

  

Art. 28. Totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învăţământ constituie Consiliul profesoral. 
Art. 29. (1) Cadrele didactice care au norma in doua sau mai multe unități au obligația de a 
participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la 
începutul fiecărui an școlar, că au norma de bază.  
(2) Absența nemotivata de la ședințele Consiliului profesoral al unității la care au norma de baza 
constituie abatere disciplinara. 
(3) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 
total al membrilor, cu norma de baza in unitatea de învăţământ. 
(4) Hotararile se adopta cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu norma 
de baza in unitate si sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum si pentru 
elevi si reprezentantii legali ai acestora. 
  

Secțiunea 2 

Consiliul clasei 

  

Art. 30. (1) Consiliul clasei se constituie pentru toate clasele din unitate. 
(2) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa 
respectivă, din cel puțin un părinte al comitetului de părinți al clasei și, pentru clasele de la 
învăţământul gimnazial și liceal, din reprezentantul elevilor clasei respective. 
Art. 31. Președintele consiliului clasei este învățătorul pentru clasele de la învăţământul primar, 
respectiv profesorul diriginte pentru clasele de la învăţământul gimnazial si liceal. 
Art. 32. (1) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o data pe semestru, in prezenta a cel putin 2/3 
din totalul membrilor si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din totalul membrilor sai. 
(2) În situații obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, pandemii, alte situatii exceptionale, 
sedintele consiliului clasei se pot desfasura on-line, prin mijloace electronice de comunicare in 
sistem de videoconferinta. 
  
 
 



Capitolul 2 

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 
Secțiunea 1 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrascolare 

  

Art. 33. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este cadru 
didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza 
criteriilor specifice aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 
activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități 
extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ 
primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului 
elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 
(3) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare. 
(4) Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
conţine: a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative 
extraşcolare; b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; c) programe de parteneriat pentru 
realizarea de activităţi educative extraşcolare;       d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; f) măsuri de 
optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; g) rapoarte de activitate anuale; h) documente care 
reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar 
şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 
(5) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.  
(6) Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a 
unităţii de învăţământ. 
 

Secțiunea 2 

Profesorul diriginte 

  

Art. 34. (1) Atribuțiile dirigintelui revin în învăţământul primar învățătorului clasei, iar în 
învăţământul gimnazial și liceal cadrelor didactice numite anual de către directorul unității, în baza 
hotărârii consiliului de administrație. 
(2) Poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o 
jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.  
(3) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare 
instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea 
se avizează de către directorul unității de învățământ. 
(4) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt 
desfășurate de profesorul diriginte astfel: 
a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare; 
b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și 
orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar 
în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, care 
va fi adus la cunoștința elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate 



acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă 
se consemnează în condica de prezență. 
(5) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul 
diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a 
elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. 
În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, 
aceste întâlniri se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de 
videoconferință. 
(6) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu 
o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului 
legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul. 
Art. 35. (1) La nivelul unității de învățământ funcționează comisii cu caracter permanent (pe toata 
durata anului scolar), cu caracter temporar (in anumite perioade ale anului scolar) şi comisii cu 
caracter ocazional (înfiintate pentru rezolvarea unor probleme specifice, cum ar fi: promovarea 
ofertei educationale, monitorizarea frecventei si prevenirea absenteismului si a abandonului scolar, 
verificarea documentelor scolare si a actelor de studii, verificarea dosarelor de personal, 
organizarea serviciului pe scoala, stabilirea orarului de functionare a unităţii, elaborarea proiectului 
regulamentului de organizare si functionare a unităţii si a regulamentului intern, elaborarea 
planului de dezvoltare institutionala, organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante, inventarierea patrimoniului unităţii, receptie, casare, salarizare, organizare 
examene la nivelul unităţii, verificarea dosarelor pentru burse etc.) 
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) comisia pentru curriculum; b) comisia de evaluare și asigurare a calității;                 c) comisia 
de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; d) comisia pentru controlul 
managerial intern; e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 
 

Titlul VI 

Structura, organizarea si responsabilitatile 

Personalului didactic, auxiliar si nedidactic 

  

Capitolul 1 

Compartimentul secretariat 

  

Art. 36. (1) Compartimentul secretariat al unității cuprinde următoarele posturi: secretar șef, 
secretar, informatician (ajutor programator). 
(2) In afara programului de lucru aprobat de directorul unităţii, elevii, reprezentantii legali ai 
acestora sau alte persoane din afara unităţii nu au acces in secretariat.  
  
 
 
 
 
 
 
 



Capitolul 2 

Compartimentul financiar 

  

Secțiunea 1 

Organizare si responsabilitati 

 

Art. 37 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ 
în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi 
transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi 
contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă 
aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 
(2) Serviciul financiar al unităţii este externalizat.  
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
(4) Serviciul financiar are următoarele atribuţii: a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a 
unităţii de învăţământ; b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al 
unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului 
de administraţie; c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform 
legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; d) informarea periodică a 
consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; e) organizarea contabilităţii veniturilor 
şi cheltuielilor; f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează 
patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; g) 
întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; h) valorificarea 
rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte 
ori consiliul de administraţie consideră necesar; i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului 
financiar; j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; k) implementarea procedurilor de 
contabilitate; l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului 
de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; m) asigurarea şi gestionarea 
documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; n) întocmirea, cu respectarea 
normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; o) orice alte 
atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de 
administraţie şi deciziile directorului. 

Secţiunea 2 

Management financiar  

 
Art. 38 (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 
Art. 39. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul 
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 
tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 
 
 
 
 



Capitolul III 

Compartimentul administrativ 

Secţiunea 1 

Organizare și responsabilități 
 
Art. 40 (1) Compartimentul Administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și 
cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.  
(2) Compartimentul Administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.  
Art. 41 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: a) gestionarea bazei materiale; b) 
realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 
curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor 
componentelor bazei didactico-materiale; d) realizarea demersurilor necesare obţinerii 
autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a 
lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; f) înregistrarea modificărilor 
produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor 
corespunzătoare Serviciului financiar; g) evidenţa consumului de materiale; h) punerea în aplicare 
a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi securitatea în 
muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 
i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; j) orice 
alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului 
de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
 

Secţiunea 2 

Management administrativ 

 
Art. 42 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de 
învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  
Art. 43 (1)Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de 
inventariere, numită prin decizia directorului.  
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 
învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea 
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.  
 

Capitolul IV 

Biblioteca școlară 

 
Art. 44 (1) În unitatea de învățământ se organizează și funcționează Biblioteca școlară, în baza 
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările țși completările ulterioare, și a 
Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.  

 

 

 

 

 

  



Titlul VII 

Elevii  

  

Capitolul 1 

Dobândirea și exercitarea calității de elev 

  

Art. 45. (1) Dobândirea calitatii de elev al unităţii de învăţământ se face prin inscriere sau, dupa 
caz, prin transfer de la alta unitate de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administratie al 
unităţii şi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  
(2) Calitatea de elev al unităţii se face prin frecventarea cursurilor acesteia si prin participarea la 
activitatile din programul unităţii de învăţământ. 
(3) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar. 
(4) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care consemneaza, 
in mod obligatoriu, fiecare absenta. 
(5) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
(6) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată 
de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 
adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în 
care elevul a fost internat.  
(7) Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în 
evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 
(8) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise 
ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 
învăţătorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în 
prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ. 
(9) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 
activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 
(10) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
(11) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la 
olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, 
regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.  

 

Capitolul II 

Activitatea educativă extraşcolară 

 
Art. 46 Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ este concepută ca mediu de 
dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de 
învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și 
de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.  
Art. 47 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se desfăşoară în afara 
orelor de curs.  
(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în 
afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de 
agrement, în spații educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 



(3) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 
deschise etc. 
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii, împreună cu 
consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor 
şi ale asociaţiei părinţilor, a reprezentanților legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea 
de învăţământ. 
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate 
cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. 

 

Capitolul III 

Evaluarea copiilor/elevilor 

 

Sectiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 

 
Art. 48. (1) Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment 
învățarea, orientarea și optimizarea acesteia si se centrează pe competențe, oferă feedback real 
elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare. 
(2) Rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele 
învățării, conform prevederilor legale.  
(3) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar. 
(4) In vederea evaluării elevilor cadrele didactice din unitate au obligația de a respecta toate 
prevederile legale în vigoare, precum și prevederile de mai jos, în funcție de tipul instrumentului 
de evaluare. 
(5) Orice forma de evaluare, inclusiv evaluarile orale, trebuie sa respecte principii precum 
obiectivitatea, transparenta, nediscriminarea, respectarea elevului s.a. 
(6) Orice lucrare scrisă cu caracter sumativ (sfarsit de unitate de învățare) trebuie anunțată anterior 
saptamanii în care va fi sustinuta. 
(7) Cadrul didactic are obligația de a comunica elevilor conținuturile, structura lucrării scrise, 
respectiv tipul de itemi și punctajul pentru fiecare item în parte. 
(8) Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinara. 
Art. 49 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile 
psihopedagogice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: a) evaluări orale; 
b) teste, lucrări scrise; c) experimente și activități practice; d) referate; e) proiecte; f) probe 
practice; g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau 
elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării/inspectoratele școlare. 
(2) Elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin 
o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 
Art. 50. Testele de evaluare, subiectele de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se 
elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a 
curriculumului național. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/evaluarea-copiilor-elevilor-regulament?dp=gmzdeojqgiztgoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/evaluarea-rezultatelor-invatarii-incheierea-situatiei-scolare-regulament?dp=gmzdeojqgiztgoi
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https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-105-evaluarea-rezultatelor-invatarii-incheierea-situatiei-scolare-regulament?dp=gmzdeojqgiztkoi


Art. 51 Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului 
regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 
Art. 52. (1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în 
catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul 
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de 
curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 
(3) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de 
numărul de calificative/note prevăzut la alin. (2), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de 
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului. 
Art. 53. (1) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/profesorul pentru învățământul 
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care 
sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor 
adoptate de unitatea de învățământ. 
(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul 
diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui 
elev. 
 
 

Sectiunea 2 

Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 
 
Art. 54. (1) Examenele organizate de unitatea de învățământ sunt: a) examen de corigență; 
b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați; 
c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată 
de promovarea unor astfel de examene. 
(2) Nu se organizeaza examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învățământului 
primar, nici în vederea înscrierii/transferului elevilor în clasa a V-a.  
Art. 55. (1) Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor 
școlare.  
(2) La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o alta unitate de învățământ 
la alta nu se acordă reexaminare. 
 

Capitolul  IV 

Transferul elevilor 

 
Art. 56. Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o alta unitate de învățământ, de 
la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului aprobat prin O.M.E.C. 5447/2020 și ale prezentului regulament. 
Art. 57. Transferurile se fac cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ și 
cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 
Art. 58. (1) Cererea de transfer se completează de către un părinte sau reprezentant legal al 
elevului, precizându-se, după caz, dacă acesta este sau nu reprezentant unic al elevului. 
(2) În primul caz, se vor atașa cererii documentele justificative corespunzătoare. 
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(3) În al doilea caz, se va preciza ca cererea este sustinuta de amândoi părinții/reprezentanții legali 
ai elevului. 
Art. 59. Dosarul de transfer va contine cel puțin următoarele documente: 
a. Cerere de transfer (conform Anexei 2) 
b. Copie carte de identitate parinte/reprezentnat legal al elevului 
c. Copie certificat de naștere copil 
d. Avizul Consiliului de administrație al unității de învăţământ de la care se transfera elevul 
e. Adeverință eliberată de unitatea de provenienta din care rezulta: limbile moderne I si II studiate, 
media generala obtinuta in ultimul semestru/an scolar incheiat, profilul/specializarea la care a fost 
înscris, numărul si tipul sancțiunilor disciplinare (dacă elevul nu a primit nicio sanctiune 
disciplinara se va preciza in mod clar acest lucru), dacă elevul a avut sau nu scăzut calificativul, 
respectiv nota la purtare si motivele pentru care s-a aplicat aceasta masura (dacă este cazul), dacă 
a fost sau nu întocmită o Fișă de violenta în care elevul sa fie implicat ca autor. 
Art. 60. Orice dosar de transfer va fi analizat in consiliul de administrație numai dacă este complet. 
Art. 61. Nu se vor aproba transferuri de la alte unități în cazul în care elevul a primit cel putin o 
sanctiune disciplinara, a avut scăzut calificativul/nota la purtare cel puțin o data sau a fost intocmita 
o Fișă de violenta în care a fost implicat ca autor. 
Art. 62. (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se 
efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară.  
(2) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a 
specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului 
de administrație al unității de învățământ. 
(3) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, în următoarele 
situații: 
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 
municipiului București; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 
direcția de sănătate publică; 
c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional; 
d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 
bilingv la celelalte clase; 
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 
 

Capitolul V 

Drepturile elevilor 

  

Art. 63. (1) Elevii unității se bucură de toate drepturile constituționale, precum si de egalitate in 
toate drepturile conferite de calitatea de elev al unităţii de învăţământ. 
(2) Elevii îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi ai unităţii de învăţământ si 
in calitate de cetăţeni. 
(3) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 
Art. 64. (1) În funcție de prevederile bugetare și în baza Hotararilor Consiliului local, unitatea de 
învăţământ acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu 
performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația si formarea lor 
profesională sau in activități culturale și sportive. 
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(2) Propunerile pentru recompensele prevăzute la punctul (1) se fac de către profesorii pentru 
învăţământ primar/profesorii diriginți. 
(3) Aceste propuneri se discută si se aprobă in consiliul de administrație al unității. 
(4) Elevii din învăţământul gimnazial si liceal pot obţine premii dacă: 
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; 
b) pentru următoarele trei medii generale pe clasă se pot acorda menţiuni, dacă aceste medii nu 
sunt mai mici de 8.50; 
c) s-au distins la una sau la mai multe discipline; 
d) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 
desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 
e) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
f) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
Art. 65. (1) Elevii nu pot fi scosi sau dati afara de la ore. 
(2) Nerespectarea punctului (1) reprezinta abatere disciplinara si atrage după sine întreaga 
responsabilitate asupra cadrului didactic, în condițiile legii. 
  

Capitolul VI 

Obligațiile elevilor 

  

Art. 66. Elevii au obligația de a cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de organizare și 
funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului unității de învăţământ, 
precum și celelalte prevederi legale aplicabile.   
Art. 67. (1) Elevii au obligația de a frecventa cursurile, conform orarului unității. 
(2) Fără acordul conducerii unității, după începerea orei de curs, nu se va permite accesul elevilor 
în sală de curs. 
Art. 68. (1) În timpul desfășurării programului școlar elevilor minori le este interzis să părăsească 
incinta școlii fara acordul/solicitarea scrisa a unui parinte/reprezentant legal. 
(2) În timpul pauzelor sau după începerea cursurilor părăsirea unității de învăţământ va fi permisă 
numai cu avizul scris al profesorului de serviciu sau al învățătorului/dirigintelui, fapt care va fi 
consemnat în registrul special de la punctul de paza. 
(3) Plecarea din scoala a elevilor de la ciclul primar este permisă numai în condițiile în care ei sunt 
însoțiți de părinți sau reprezentantul legal. 
(4) Învățătorul/profesorul de la ultima oră de curs a elevilor este obligat sa se asigure de respectarea 
prevederilor punctului 3 de mai sus. 
(5) În cazul elevilor de la ciclul gimnazial sau liceal fără respectarea prevederilor acestui articol 
este exclusiv responsabilitatea elevului și a firmei de paza. 
(6) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care 
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 
(7) Fiecare cadru didactic poate motiva absențele trecute în catalog elevilor care au intarziat, 
exclusiv la sfarsitul orei respective, numai dacă aceștia pot justifica intarzierea în mod obiectiv. 
(8) Se interzice motivarea absențelor datorate intarzierilor după ora de curs respectivă și de către 
alt cadru didactic sau diriginte.  
Art. 69. (1) În cazul în care un elev a absentat de la scoala mai mult de 3 zile consecutive fără ca 
familia acestuia sa anunte, învățătorul/dirigintele va lua legatura cu aceasta din urmă/cu 
reprezentantul legal al elevului. 



(2) În cazul în care nu se poate lua legătura cu familia elevului, învățătorul/ dirigintele/conducerea 
unității va lua legatura cu politistul de proximitate care răspunde de scoala. 
Art. 70. (1) Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul activităților școlare sau/si a 
pauzelor. 
(2) Atat pierderea, cat și dispariția unui bun personal vor fi anunțate imediat de la momentul 
constatării, profesorului de serviciu/învățătorului/dirigintelui/agentilor de paza/conducerii unităţii 
pentru a putea fi luate măsurile necesare, în condițiile legii. 
(3) Elevii au obligatia de a pastra in bune conditii manualele scolare si de a le restitui la sfarsitul 
anului scolar sau, dupa caz, contravaloarea acestora. 
  

Capitolul VII 

Sanctiuni  

  

Art. 71. (1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 
regulamentele școlare, vor fi sancționați. 
(2) În funcție de faptele savarsite si de gravitatea acestora se poate aplica una din următoarele 
sancțiuni:  

• pentru elevii din învăţământrul primar, gimnazial sau liceal 
o observatie individuala 
o mustrare scrisa 
o retragerea temporara sau definitiva a bursei; 

• pentru elevii din învăţământul gimnazial sau liceal 
o mutarea disciplinara la o clasa paralela;  

• pentru elevii din clasele XI-XII 
o preavizul de exmatriculare 
o exmatricularea. 

(3) Orice sanctiune se comunica individual, in scris, elevului si parintelui/reprezentantului legal si 
se aplica din momentul comunicarii sau ulterior, dupa caz. 
(4) Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa. 
Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii reprezinta abatere 
disciplinara. 
(5) Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective. 
Art. 72. (1) Observatie individuala este recomandata in urmatoarele situatii: 
- deranjarea orei de curs; 
- refuzul de a prezenta carnetul pentru consemnarea notelor; 
(2) Observatia individuala consta in atentionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor 
în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate.  
(3) Observatia individuala trebuie însoțită de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea 
comportamentului. 
(4) Sancțiunea nu poate fi aplicată în prezența altor elevi. 
(5) Sanctiunea se aplica de catre profesorul pentru învăţământ primar/profesorul diriginte sau de 
catre directorul unităţii. 
(6) În cazul elevilor de la ciclul primar, sancțiunea poate fi aplicată numai în prezenta unui 
reprezentant legal al acestora. 
Art. 73. (1) Mustrarea scrisă se recomanda în următoarele situații: 



- părăsirea unității de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 
profesorului de serviciu sau al învățătorului/dirigintelui; 
- tinuta, comportament, atitudine ostentativa, provocatoare; 
- jigniri, agresivitate în limbaj față de colegi sau fata de personalul unității de învăţământ; 
- utilizarea computerelor unității în alte scopuri decât cele prevăzute de programa școlară; 
- deranjarea în mod repetat a orelor de curs; 
- intarzierea în mod repetat, nejustificat de la orele de curs; 
- intrarea în celelalte toalete, decât cele destinate în mod explicit pentru fete, respectiv pentru 
baieti; 
(2) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 
sancţiunea. 
(3) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. 
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport 
care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 
primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 
(5) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 
tutorelui/reprezentantului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu 
este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 
(6) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizandu-se numărul documentului. 
(7) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte, respectiv de diminuarea 
calificativului, în învăţământul primar. 
(8) Propunerea de diminuare a notei/calificativului la purtare trebuie sa fie avizata de consiliul 
clasei si validata, după caz, la sfarsitul semestrului. 
Art. 74. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se recomanda in urmatoarele situatii: 
- distrugerea unui document școlar, precum carnete de elev, foi matricole, documente din 
portofoliul educațional etc.; 
- detinerea unor materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
- utilizarea telefonului mobil sau a altui mijloc electronic de comunicare în timpul orei de curs, 
fără acordul cadrului didactic; 
- ștergerea unor date sau/și modificarea setărilor standard ale computerelor unității; 
- facilitarea pătrunderii în unitate a unor persoane străine, fără acordul explicit al conducerii 
unității; 
- deteriorarea unui bun din patrimoniul unității; însușirea unui bun din patrimoniul unității ori a 
unui bun al altui elev; murdărirea, inscriptionarea pereților, a ușilor, a mobilierului școlar; 
- introducerea în perimetrul unității de învăţământ a unui obiect care prin utilizarea lui poate afecta 
integritatea fizică și psihică a elevilor sau a personalului unității; 
- difuzarea unor materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
- atitudini care constituie o amenințare la adresa sigurantei celorlalți elevi și/sau a personalului 
unității; 
- jigniri, agresivitate in comportament fata de colegi sau fata de personalul unității de învăţământ; 
- acțiune violenta sau instigare la violenta, chiar și în cazul în care elevul/eleva se considera 
îndreptățit/a ca urmare a instigării sau acțiunii altor elevi; 
(2) Sancțiunea este propusă de consiliul clasei și aplicată de director, în baza hotararii consiliului 
profesoral. 



(3) Decizia de sanctionare se înregistrează în catalogul clasei, precizandu-se numărul 
documentului. 
(4) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte, respectiv de diminuarea 
calificativului, în învăţământul primar. 
(5) Propunerea de diminuare a notei/calificativului la purtare trebuie sa fie făcută de consiliul clasei 
si validata, după caz, la sfarsitul semestrului. 
Art. 75. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela din unitatea de învăţământ se recomanda in 
urmatoarele situatii: 
- blocarea căilor de acces în spațiile de învăţământ; 
- detinerea, consumarea sau comercializarea, în perimetrul unității de învăţământ de băuturi 
alcoolice sau participarea la jocuri de noroc; 
- lezarea in orice mod a imaginii publice a altor elevi sau a personalului unităţii și a unității de 
învăţământ;  
- provocarea, instigarea sau participarea la acte de violență în unitate și în afara ei; 
- publicarea neautorizata, prin orice mijloace, inclusiv în mediul online, a unor date personale 
(număr de telefon, adresa, imagine etc.) ale personalului unității ori ale elevilor; 
(2) Sancțiunea este propusă de consiliul clasei și aplicată de director, în baza hotararii consiliului 
profesoral. 
(3) Decizia de sanctionare se înregistrează în catalogul clasei și în registrul matricol, precizandu-
se numărul documentului. 
(4) Decizia de sanctionare se inmaneaza de catre invatator/profesorul pentru învăţământ 
primar/profesorul diriginte, sub semnatura, elevului, daca acesta a implinit 18 ani, elevului si 
parintelui/reprezentantului legal al acestuia, daca elevul nu a implinit 18 ani.  
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare cu 3-5 puncte, respectiv de diminuarea 
calificativului, în învăţământul primar. 
(6) Propunerea de diminuare a notei/calificativului la purtare trebuie sa fie făcuta de consiliul clasei 
si validata, după caz, la sfarsitul semestrului. 
Art. 76. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii 
din clasele XI-XII care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% 
din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar. 
(2) Documentul se semnează de către diriginte şi de director si se înmânează sub semnatura, 
elevului, daca acesta a implinit 18 ani, elevului si parintelui/reprezentantului legal al acestuia, daca 
elevul nu a implinit 18 ani. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 
(4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 
propunerea consiliului clasei. 
Art. 77. Pentru abaterile disciplinare dovedite în legătură cu activitatea de învăţare prin 
intermediul tehnologiei, elevii vor fi sancţionaţi disciplinar după cum urmează: 

a) pentru oferirea contului/parolei de acces pe platforma online către alte persoane, din şcoală 
sau din afara şcolii, se sancţionează cu mustrare disciplinară şi scăderea notei la purtare cu 
3 puncte; 

b) pentru înregistrarea şi/sau difuzarea prin orice mijloace a activităţii didactice desfăsurate 
prin intermediul tehnologiei/platformei online, elevul se sancţionează cu retragerea 
temporară a bursei şi scăderea notei la purtare cu 5 puncte. 



Art. 78. (1) Exmatricularea, exclusiv pentru elevi din clasele XI-XII, se recomanda in urmatoarele 
situatii: 
- organizarea sau/si participarea la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de 
învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor; 
- distrugerea unui document școlar, precum cataloage s.a. 
- aducerea și difuzarea în unitatea de învăţământ a unor materiale care, prin conținutul lor, 
atentează la independența, suveranitatea si integritatea națională a tarii, care cultiva violenta si 
intoleranta; 
- înregistrarea (audio sau video) activității didactice fără acordul cadrului didactic; 
- folosirea unui mijloc de fotografiere în timpul orei de curs sau în incinta unității, fără acordul 
cadrului didactic sau al conducerii unității; 
- lansarea unui anunț fals cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității 
de învăţământ; 
- folosirea in perimetrul unității de învăţământ a unui obiect care poate afecta integritatea fizică si 
psihică a elevilor sau a personalului unității; 
- postarea unor materiale, declanșarea, promovarea ori participarea la discuții sau acțiuni care aduc 
sau ar putea aduce prejudicii de orice fel școlii sau personalului acesteia, indiferent de tipul de 
comunicare folosit (pe hârtie, radio, TV, internet etc.). Aceasta nu reprezinta o incalcare a libertatii 
de exprimare, ci doar faptul ca elevul este responsabil în legătură cu eventualele prejudicii aduse 
școlii sau personalului acesteia, situație în care scoala se poate considera parte vătămată și poate 
acționa în consecință, în condițiile legii. De asemenea, elevii trebuie sa cunoască faptul că 
libertatea lor de exprimare nu poate implica în niciun fel prejudicierea demnitatii, a onoarei sau a 
vieții particulare a niciunei alte persoane; 
- detinerea, consumarea sau comercializarea, în perimetrul unității de învăţământ și în afara 
acestuia a unor droguri ori substanțe etnobotanice; 
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 
orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 
cumulate pe un an şcolar. 
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai 
dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 
(4) Sanctiunea consta in eliminarea elevului din unitatea de învăţământ pana la sfarsitul anului 
scolar, cu drept de reinscriere in acelasi an de studiu in anul scolar urmator sau fara drept de 
reinscriere in aceeasi unitate de învăţământ.  
(5) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
(6) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ si se înmânează sub 
semnatura, elevului, daca acesta a implinit 18 ani, elevului si parintelui/reprezentantului legal al 
acestuia, daca elevul nu a implinit 18 ani. 
(7) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 
propunerea consiliului clasei. 
Art. 79. Orice sancțiune va fi considerată incorectă dacă referatul de sanctionare nu cuprinde 
referiri clare la abatarea disciplinara, la conditiile in care s-a produs si la condițiile in care a fost 
constatată (data, ora, loc, martori etc.). 
Art. 80. (1) Masura complementara a scăderii notei la purtare sau a diminuarii calificativului poate 
fi anulată de consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 



(2) Propunerea poate fi făcută după 8 saptamani de la aplicarea sanctiunii sau la incheierea 
semestrului/anului scolar dacă de la aplicarea ei pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala 
elevul sancționat a dat dovada de un comportament fără abateri. 
Art. 81 (1) Fumatul în perimetrul și incinta unității de învăţământ este strict interzis. 
(2) În cazul primei abateri, fumatul se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 
cu 3 puncte. 
(3) În cazul unei abateri repetate, fumatul se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 5 puncte. 
Art. 82. Toți elevii au obligația de a purta o ținută vestimentară decentă. 
 
 

TITLUL VIII 

Evaluarea unităților de învățământ 
 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 
Art. 83. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, sub forma 
inspecției de evaluare instituțională a unității si a evaluării interne și externe a calității educației. 
 

Capitolul II 

Evaluarea internă a calității educației 
 
Art. 84. (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și 
este centrată preponderent pe rezultatele învățării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 
Art. 85. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unității de învățământ se înființează 
comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 
(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și 
propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. 
 

Capitolul  III 

Evaluarea externă a calității educației 
 
Art. 86. (1) Evaluarea externă a calității educației din unitatea de învățământ se realizează, în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar. 
 

TITLUL IX 

Partenerii educaționali 
Capitolul I 

Drepturile părinților sau reprezentanților legali 
 
Art. 87. (1) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai 
unității de învățământ. 
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(2) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului au acces la toate informațiile care privesc educația 
copiilor lor. 
(3) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la 
situația școlară și la comportamentul propriului copil. 
(4) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informații referitoare 
numai la situația propriului copil. 
Art. 88. Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ în 
concordanță cu procedura de acces, dacă: a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu 
un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; b) desfășoară 
activități în comun cu cadrele didactice; c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității 
de învățământ, in cadrul programului de lucru specific; d) participă la întâlnirile programate cu 
învățătorul/ /profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte; e) participă la acțiuni 
organizate de asociația de părinți. 
 

Capitolul II 

Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali 
 
Art. 89. (1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a asigura 
frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 
elevului până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele sau reprezentantul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 
profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului, 
prin mijloace stabilite de comun acord.  
(3) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 
(4) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl 
însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative/orelor 
de curs să îl preia.  
(5) În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 
împuternicește în scris o altă persoană, comunicand imputernicirea respectiva la secretariatul 
unităţii sau profesorului pentru învăţământ primar. 
(6) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul obligatoriu are obligația de a-l 
susține pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată 
prin intermediul tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu personalul unității de învățământ 
pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități. 
Art. 90. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a 
personalului unității de învățământ. 
Art. 91. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru părinții sau 
reprezentanții legali ai copiilor/elevilor. 
 

Capitolul III 

Adunarea generală a părinților 

 
Art. 92. (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții sau reprezentanții legali 
ai elevilor de la formațiunea de studiu. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-159-drepturile-parintilor-sau-reprezentantilor-legali-regulament?dp=gmzdeojqgi3dioa
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/indatoririle-parintilor-sau-reprezentantilor-legali-regulament?dp=gmzdeojqgi3dmmi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-162-indatoririle-parintilor-sau-reprezentantilor-legali-regulament?dp=gmzdeojqgi3dmmq
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-163-indatoririle-parintilor-sau-reprezentantilor-legali-regulament?dp=gmzdeojqgi3domy
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-164-indatoririle-parintilor-sau-reprezentantilor-legali-regulament?dp=gmzdeojqgi3doni
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/adunarea-generala-a-parintilor-regulament?dp=gmzdeojqgi3dony
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/art-165-adunarea-generala-a-parintilor-regulament?dp=gmzdeojqgi3dooa


(2) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu 
situația concretă a unui elev.  
(3) Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului 
legal al elevului respectiv. 
Art. 93. (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către învățător /profesorul pentru 
învățământul primar/ profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau 
de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 
(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților sau reprezentanților legali ai 
elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. 
 
 

Capitolul IV 

Comitetul de părinți 
 
Art. 94. (1) La nivelul fiecărei clase se înființează și funcționează comitetul de părinți. 
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinților, convocată de învățător/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul 
diriginte care prezidează ședința. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile 
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4) Comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În prima 
ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică 
profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte. 
Art. 95. Comitetul de părinți pe clasă are următoarele atribuții: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile 
se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților sau reprezentanților legali; 
b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la 
nivelul clasei și al unității de învățământ; 
c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, de 
asigurare a siguranței și securității, de combatere a discriminării și de reducere a absenteismului în 
mediul școlar; 
d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a clasei și 
unității de învățământ, atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, 
colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în 
domeniul financiar; 
e) sprijină conducerea unității de învățământ și învățătorul/ profesorul pentru învățământ 
primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei 
materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ, conform hotărârii adunării generale; 
f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale; 
g) se implică în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și 
extracurriculare; 
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 
acestea există; 
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i) comunică învăţatorului/profesorului pentru învăţământ primar/profesorului diriginte orice 
decizie privind colectarea de fonduri şi se asigură că nu se colecteaza fonduri băneşti în afara 
prevederilor legale în vigoare. 
Art. 96. (1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinți poate decide să susțină, 
inclusiv financiar, prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor 
legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a unității de 
învățământ și a clasei.  
(2) Contribuţia financiara stabilita prin hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie, iar 
neachitarea ei nu poate limita, în niciun fel, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de 
prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la 
conţinutul acestui articol este obligatorie. 
(3) Contribuţia prevăzută mai sus se colectează şi se administrează numai de către comitetul de 
părinţi, fără implicarea cadrelor didactice sau a elevilor. 
(4) Dirigintelui/învăţătorului si întregului personal al unității îi este interzis să opereze cu fondurile 
colectate prin contributia parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor. Ele se utilizează numai prin 
decizia comitetului de părinți al clasei. 
(5) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 
comitetului de părinți si nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți sau 
reprezentanți legali. 
(6) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din 
unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor. 
 
 

Capitolul V 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
 
Art. 97. (1) La nivelul unității de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților, 
compus din președinții comitetelor de părinți. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinților 
comitetelor de părinți pe clasă din unitatea de învățământ. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinților nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu 
are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau 
juridice.  
(4) Consiliul reprezentativ al părinților se poate implica în activitățile unității de învățământ prin 
acțiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
Art. 98. (1) La nivelul unității de învățământ functioneaza asociația de părinți, în conformitate cu 
legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile.  
(2) Asociatia de parinti reprezintă drepturile și interesele părinților din unitatea de învățământ care 
sunt membri ai Asociatiei. 
 

Capitolul VI 

Consiliul elevilor 

  

Art. 99. In unitatea de învăţământ se constituie consiliul elevilor format din reprezentanții elevilor 
de la fiecare clasa. 
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Art. 100. Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unităţii de învăţământ si 
reprezinta interesele elevilor la nivelul unităţii. 
 

Capitolul VII 

Contractul educațional 
 
Art. 101. (1) Unitatea de învățământ încheie cu părinții sau reprezentanții legali, în momentul 
înscrierii elevilor, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce 
ale părților. 
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa la prezentul regulament.  
(3) Prin exceptie de la punctul (1), in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului 
regulament, toti parintii/reprezentantii legali vor incheia un nou contract educational cu unitatea 
de învăţământ. 

Capitolul VII 

Școala și comunitatea. 
Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali 

 
Art. 102. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale 
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității 
de învățământ. 
Art. 103. (1) Unitatea de învățământ poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 
educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau 
alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 
(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocolul de 
parteneriat se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității 
copiilor/elevilor. 
 

TITLUL X 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 
Art. 104. (1) În unitatea de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în 
vigoare. 
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 
mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de 
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații 
de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile vor fi setate astfel încât să nu deranjeze 
procesul educativ. 
Art. 105. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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