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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

al Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgovişte 

pentru anul școlar 2016-2017 

 

Argument. Ţinând seama de faptul ca educația  este un factor esențial în formarea personalităţii 

individului, conducerea şcolii a alcătuit acest regulament în scopul eficientizării procesului educativ, 

pentru personalul didactic, elevi şi părinţi.  

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Prezentul Regulament Intern numit în continuare Regulament este elaborat în concordanță 

cu: prevederile Constituţiei României, ale Legii Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările şi 

completările  ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, ale Statutului Elevului, aprobat 

prin OMENCS nr. 4742/2016, precum şi ale Contractului Colectiv de muncă şi ale Legii nr. 35/2007 

privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate prin  Legea 

nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011.  

(2) Prezentul Regulament, conține norme privind desfășurarea activităților instructiv – educative cu 

caracter școlar şi extrașcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat, din Colegiul 

Național ”Constantin Cantacuzino” din Târgovişte. Regulamentul a fost elaborat în funcţie de 

specificul şcolii, dezbătut în Consiliul Profesoral din data 05.09.2014, completat ulterior de cadrele 

didactice, discutat şi aprobat în şedinţele cu părinţii, a fost avizat în şedinţa Consiliului profesoral din 

data 08.10.2014 şi aprobat de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din data 09.10.2014. 

Revizuirea acestuia a fost  discutată în C.P. din 12.10.2015 și aprobată de către C.A. în data de 

12.10.2015. 

(3) Regulamentul asigură exercitarea dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, 

apartenenţă politică sau religioasă etc. potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor 

Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi 

speciale.  
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(4) În cadrul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino sunt interzise orice formă de activitate care 

încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor precum şi 

crearea şi  funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi 

propagandă politică sau ale celor de prozelitism religios,  conform  Cap I, art. 7 din R.O.F.U.Î.P. 

Art. 2. Regulile de disciplină, drepturile şi obligaţiile întregului personal, precum şi  cele ale elevilor şi 

părinţilor, care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii 

optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor 

conexe din cadrul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”.  

(1) Regulamentul nu se substituie legislaţiei în vigoare. Necunoaşterea prevederilor acestuia nu 

absolvă personalul școlii, elevii şi/sau părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.  

(2) Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru întreg personalul salariat al Colegiului 

Național ”Constantin Cantacuzino”, pentru elevi şi părinţi sau reprezentanţi legali ai elevilor. 

(3) Prevederile prezentului Regulament se aplica şi personalului angajat temporar, în cumul sau cu 

norma didactică incompletă, persoanelor detașate în unitate, elevilor sau studenţilor aflaţi în practica 

pedagogică, îndrumătorilor acestora precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii în 

cadrul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”.            

(4) Prezentul Regulament se aplică în incinta şcolii şi în toate spaţiile anexe: curte, alei de acces, sală 

de sport, bibliotecă.  

         Art.3. (1) Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de 

câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu avizul 

Consiliului Profesoral al Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”.            

(2) Modificările şi/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal, elevilor şi 

părinţilor în termen de 15 zile. 

(3) Conducerea Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” va asigura cadrul necesar aplicării 

actualului Regulament împreună cu membrii Consiliului de Administraţie, Consiliului Elevilor, 

Asociației Părinților Cantacuzini, Comitetelor de Părinţi şi Consiliului Profesoral. 

(4) Profesorii diriginţi, profesorii şi învăţătorii vor prelucra prevederile prezentului Regulament 

tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Luarea la cunoştinţă a prevederilor regulamentului se va face 

sub semnătură.  

 (5) În aplicarea prevederilor Regulamentului pentru rezolvarea problemelor şcolii, vor fi atraşi şi 

implicaţi diverşi factori: familia, comitetul de părinţi pe clasă, asociația părinţilor, Consiliul elevilor. 

(6) Un exemplar din Regulament va exista în cancelarie și pe  site-ul  școlii,  putând fi consultat de 

orice angajat al școlii, de elevi, părinţi, vizitatori, etc. 
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CAPITOLUL II. Organizarea activităţii 

 

Art.4 Activitatea didactică școlară și extrașcolară are loc în incinta Colegiului Național ”Constantin 

Cantacuzino”,  iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii școlii, a I.S.J. 

Dâmbovița şi a factorilor responsabili, în biblioteci, muzee, spaţii destinate activităţilor culturale, etc. 

(1) Activităţile nedidactice se desfăşoară în cadrul şcolii, în spaţiile alocate şi conexe. 

Art. 5. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară în intervalul 800 – 1500 , după cum 

urmează: 

(1) Clasele primare funcţionează cu program normal 800 – 1300; Clasele V-XII funcționează în intervalul 

800-1500 . Învăţământul se desfășoară la forma de zi de luni până vineri, după un orar avizat de 

directorul şcolii și aprobat de consiliul de administrație. 

(3) Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 800 – 1500 , în funcţie de orar şi, în mod 

excepţional, în afara acestui program, în cazul unor activităţi extraşcolare, pregătire suplimentară cu 

elevii din clasele terminale, şedinţe /consultații cu părinţii şi consilii profesorale. 

 (4) Programul personalului didactic auxiliar se desfăşoară în intervalul 800 – 1600 pentru  

compartimentul contabilitate, secretariat, bibliotecar, laborant,  analist programator, cu posibilităţi 

de modificare în funcţie de nevoile şcolii.  

(5) Programul compartimentului administrativ se desfăşoară în intervalul 6.00 – 24.00, cu 

posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii, după următoarea structură: 

- administrator: 8.00 – 16.00; 

- paznici: zilnic, începând cu orele 7:00, conform graficului de pază lunar, cu trei paznici, prin rotaţie 

zilnică 

- muncitori de întreţinere: 7:00 -15:00 

- îngrijitoare: de luni până vineri în două schimburi astfel: 6:00 - 14:00 patru îngrijitoare, 10:00 – 

18:00 patru îngrijitoare                                

 (6) Programul consilierului psihopedagog se desfăşoară, între orele   08.00-16.00. 

Art. 6. (1) La clasele I-IV orarul va fi proiectat de către învăţători în colaborare cu profesorii ce predau 

anumite discipline la clasele primare, respectându-se particularitățile de vârstă ale elevilor și curba de 

efort. De respectarea acestor aspecte se fac responsabili învățătorii claselor. 
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(2) La clasele gimnaziale orarul va fi proiectat de către responsabilul desemnat de Consiliul profesoral 

pe baza curriculumului, pe baza schemelor orare aprobate de conducerea școlii şi în acord cu 

indicaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, compartimentul Resurse Umane. 

(3) Orarul aprobat de conducerea școlii va fi adus la cunoştinţa elevilor de către învăţători şi diriginţi 

şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de clasă. 

Art.7. La activităţile didactice curente şi/sau extracurriculare pot participa persoane ce reprezintă 

instituţii colaboratoare ale Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”, reprezentanţi ai părinţilor, 

cu aprobarea directorului şcolii şi cu acordul cadrului didactic implicat. 

Art.8. Comunicarea cu elevii şcolii şi reprezentanţii legali ai acestora se va face şi indirect prin afişarea 

de anunţuri în locurile special amenajate pe holuri şi în clase, prin publicarea de anunțuri pe site-ul 

școlii, pe blog sau pe contul de facebook şi direct prin întâlniri periodice cu comitetele de părinţi şi 

Consiliul consultativ al elevilor. 

Art.9. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar - cap. III, secţiunea a 4-a și a O.M.E.N. 4619/ 

2014. 

Art.10. Consiliul profesoral îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar – Titlul V, cap. I, secţiunea 1. 

Art.11. (1) Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare şiextrașcolare colaborează cu :  

a) la nivelul unităţii şcolare: directorul şi directorul adjunct, Consiliul de administraţie, Consiliul 

profesoral, Consiliile claselor, diriginţii şi învăţătorii, Consiliul elevilor, cabinetul de consiliere 

din şcoală; 

b) la nivelul comunităţii - cu inspectorul școlar responsabil cu activitatea educativă, instituţii şi 

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale în domeniul educaţiei, cu Primăria 

Municipiului Târgoviște, cu Poliţia, Jandarmeria, etc. 

(2) Atribuțiile coordonatorului de proiecte și programe educative școlare şiextrașcolare se stabilesc 

prin fişa postului pe care acesta o semnează în prima ședință a Consiliului profesoral din anul școlar. 

 

 

 

 

 

 



Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgovişte 

Regulament de organizare și funcționare Page 5 
 

CAPITOLUL III.  Accesul în școală, siguranța personală și serviciul pe școală 

Art.12.Securitatea Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”,  este asigurată pe urmatoarele căi: 

a) De către profesorii de serviciu, în intervalul 7.45- 15.00 ;  

b) De către personalul de paza în intervalul 7.30-17.30; 

c) De către cei doi jandarmi în intervalul 7.30-17.30; 

d) De către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 7.30 – 15.30 . 

Art.13. Accesul în şcoală al părinţilor şi al altor persoane, se face printr-o singură intrare, intrarea 

profesorilor, sub supravegherea jandarmului/profesorului de serviciu şi/sau a paznicului de serviciu. 

(1) Accesul în şcoală al elevilor se face în baza legitimaţiei sau a carnetului de elev vizate la zi. 

(2) Persoanele străine au acces limitat în şcoală, fiind obligate să aştepte în holul de la cancelarie 

unde se află jandarmul/profesorul de serviciu şi/sau a paznicul de serviciu.  

(3) Persoanele străine care intră în şcoală vor fi legitimate de către elevii de serviciu, datele 

personale ca şi scopul intrării în şcoală fiind consemnate în registrul special. 

Art.14.Serviciul pe şcoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice, cu excepția 

directorilor și a profesorului coordonator de proiecte și programe educative.  

Art.15.Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală și în timpul pauzelor va fi asigurată de 

către paznici, de profesorii de serviciu, conform graficului de serviciu zilnic pe şcoală.  

Art.16.Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată de către profesorii de serviciu, secretar și 

directorul școlii; 

(1) În cazul şedinţelor cu părinții care se prelungesc după ora 15.00, învăţătorul sau dirigintele 

respectiv preia cheia de la profesorul de serviciu/secretar, asumându-şi responsabilitatea pentru 

securitatea tuturor cataloagelor pe parcursul activităţii.  

Art.17. Şedinţele cu părinţii (ziua, ora şi locul desfăşurării) vor fi comunicate în scris conducerii şcolii 

cu cel puţin 24 ore înainte. 

Art.18. Graficul consultaţiilor cu părinţii va fi afişat în clasă, pe site-ul şcolii, iar consultaţiile şi tema 

acestora vor fi consemnate în condica de prezenţă. 

Art.19. Profesorii au  obligaţia să prezinte conducerii şcolii spre avizare tabele nominale cu 

elevii/persoanele care desfăşoară activităţi sportive/culturale/extracurriculare, sub îndrumarea lor 

precum şi graficul acestor activităţi, făcând reactualizările necesare atunci când este cazul. 

Informarea dirigintelui este obligatorie. 
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CAPITOLUL IV.  Regulamentul sălii de educaţie fizică 

Art.20. Orele de educaţie fizică se desfăşoară în sală sau pe terenul de sport din curtea interioară. 

Art.21. Accesul în sala de sport este permis atât pentru elevi cât şi pentru profesorii de educaţie fizică 

numai cu echipament sportiv. 

Art.22. Dotarea sălii de educaţie fizică cu materiale sportive o realizează Colegiul Național Constantin 

Cantacuzino Târgovişte și Asociația Părinților Cantacuzini,  nefiind permis a se solicita elevilor fonduri 

băneşti în acest sens şi nici materiale sportive aduse de acasă. 

Art.23. În timpul orelor de educaţie fizică, în sală/pe teren vor fi prezenţi toţi elevii clasei, inclusiv cei 

care sunt scutiţi. 

Art.24. (1)Toate activităţile din timpul orei de educaţie fizică se desfăşoară numai sub supravegherea 

profesorului de educaţie fizică, care este direct răspunzător de sănătatea și securitatea elevilor. 

(2) La ciclul primar, profesorul de educație fizică răspunde de clasa de elevi, de la momentul preluării 

acestora de la învățător, din sala de clasă, și până la revenirea acestora în sala de clasă. 

(3)La începutul orei de educație fizică profesorul face prezența pentru a se asigura că toți elevii au 

ajuns în sala de sport. După terminarea orei, profesorul de educaţie fizică trebuie să se asigure că 

aceştia au părăsit sala de sport în siguranţă. Dacă este ultima oră profesorul va conduce elevii până la  

ieșirea din curtea școlii. 

(4) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. Acestor 

elevi nu li se acorda calificative/note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in 

anul in care sunt scutiti medical. 

(5) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport va consemna in catalog, la 

rubrica respectiva,”scutit medical in semestrul..” sau”scutit medical in anul scolar..”, specificand 

totodata documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la 

dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unitatii de invatamant. 

(6) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele 

de educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele 

la aceste ore se consemneaza in catalog. 

(7) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, 

cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, 

supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. In functie de resursele 

unitatilor de invatamant, elevii scutiti medical pot beneficia, in timpul orelor se sport, de un program 

special de gimnastica medicala, potrivit afectiunilor diagnosticate. 
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CAPITOLUL V.  Personalul  didactic,  didactic  auxiliar  și  nedidactic  

Secțiunea 1. Conducerea Școlii 

Art.25.  Conducerea Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” este asigurată de către director, 

director adjunct şi Consiliul de Administraţie, în temeiul legii. 

Art.26.  (1) Directorul exercită conducerea executivă a Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”,  

în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al şcolii, 

precum şi cu alte reglementări legale.  

(2) Directorul  Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”,  este  direct subordonat I.S.J. Dâmboviţa, 

îşi desfășoară activitatea în baza contractului de management educaţional şi îndeplineşte atribuţiile 

ce îi revin conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar aprobat de M.E.C.T prin O.M. 4925/8.09.2005, şi stabilite prin fişa postului. Directorul 

adjunct este subordonat I.S.J. Dâmboviţa, directorului școlii și îndeplineşte atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului. 

(3) Directorul şcolii particularizează fişa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic, responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice, pentru coordonatorul de proiecte și 

programe educative și directorul adjunct, a căror activitate o coordonează. 

(4) Directorul îndrumă şi controlează activitatea întregului personal salariat al Colegiului Național 

”Constantin Cantacuzino”şi colaborează cu personalul cabinetului medical și consilierul școlii. 

Art.27. Directorul reprezintă Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” în relaţiile cu terţii, persoane 

fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. 

 

 Secțiunea 2. Cadrele didactice                

Art.28.(1)Toate cadrele didactice trebuie sa fie prezente la școala cu aproximativ 10 minute înainte 

de începutul programului, conform orarului zilnic.  

(2) Profesorul sau învățătorul de serviciu trebuie să se prezinte la școală cu cel puțin 15 de minute 

înainte de începutul programului, conform orarului zilnic. 

Art.29.Cadrele didactice trebuie să respecte  strict programul de lucru stabilit prin orarul școlii, astfel 

încât intrarea și ieșirea de la ore să se facă imediat după ce s-a sunat, utilizându-se integral și eficient 

cele 50 minute ale lecției. Este interzis a da drumul elevilor de la ore sau mai înainte de a se termina 

ora de curs. Persoanele care nu respectă prevederile acestui articol sunt direct răspunzătoare în cazul 

unor eventuale evenimente neplăcute produse elevilor. 
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Art.30.Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat, nici să părăsească orele de curs 

fără aprobarea conducerii școlii și sa anunțe urgent conducerea școlii în cazul apariției unor situații 

neprevăzute care impun  absența de la școală. Concediul medical se anunță în ziua emiterii 

certificatului doveditor conducerii școlii și compartimentului secretariat. 

Art.31.Cadrele didactice trebuie sa aibă o ținută și o comportare ireproșabila în relațiile cu colegii, 

întreg personalul școlii, elevii și părinții acestora.  

 Art.32.Le este interzis cadrelor didactice sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal 

elevii sau alte persoane din școală. 

Art.33.Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenta tema lecțiilor, 

conform planificării și orarului. În fiecare lună, în data de 5, se va verifica de către conducerea școlii 

dacă toate orele au fost consemnate în condica de prezentă. Orele nesemnate vor fi considerate 

neefectuate și nu vor fi plătite. 

Art.34.Participarea la ședințele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 

Absența nemotivată de la mai mult de doua ședințe ale Consiliului profesoral se consideră abatere 

disciplinară și se sancționează cu diminuarea calificativului anual.  

Art.35.Participarea membrilor Consiliului de administrație la ședințele acestuia este obligatorie.  

Art.36.Cadrele didactice au obligația de a participa la toate activitățile extrașcolare la care sunt 

solicitate de către conducerea școlii. În perioada desfășurăii programului Școala altfel vor întocmi un 

grafic al activităților pe care îl vor aduce la cunoștință în scris părinților și elevilor. 

Art.37.Cadrele didactice au responsabilitatea morală și profesională de a participa la cursurile de 

formare inițiate de conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului 

Didactic Dâmbovița, precum și de alte instituții acreditate .  

 Art.38.Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiția să 

asigure suplinirea orelor de către o persoană calificata și să depună cererea la conducerea școlii cu cel 

puțin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacantă vor fi scăzute din drepturile de concediu.  

Art.39.Cadrele didactice au obligația de a supraveghea ieșirea ordonata a elevilor după ultima ora de 

curs, așteptând până la plecarea ultimului elev din clasă, însoțindu-i până la ieșirea din incinta școlii.. 

 Art.40.În timpul orelor de curs, le este interzisă  cadrelor didactice folosirea telefonului  sau ieșirea 

pe hol pentru convorbiri telefonice.  

Art.41.Întreg personalul didactic de predare este obligat sa păstreze confidențialitatea datelor și 

informațiilor care privesc strict funcționarea instituției, nefăcând publice informații care aduc 

atingere imaginii instituției, personalului sau elevilor.  

Art.42.Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactica și educativa extrașcolară pot fi 

recompensate pe baza următoarelor criterii:  
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a) Aplicarea frecventă a metodelor moderne (active și interactive) la lecții;  

b) Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de școală;  

c) Implicarea în proiecte sau programe educative;  

d) Rezultate deosebite obținute de elevi la Evaluarea naţională și/sau Bacalaureat;  

e) Rezultate deosebite obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare;  

f) Rezultate deosebite obținute de elevi la concursuri și activități extrașcolare;  

g) Gradul de implicare în activități organizate pentru promovarea imaginii școlii. 

(1) Modalitatea de recompensare se stabilește de către Consiliul de Administrație (ex:   felicitare în 

cadrul Consiliului Profesoral, acordarea  diplomei de excelență, gratuități la excursii cu școala, etc) 

 Art. 43. Atribuțiile profesorului de serviciu: 

a) îşi desfăşoară activitatea între orele 8-15, conform planificării întocmite de responsabilul cu 

organizarea serviciului pe școală, avizate de conducerea şcolii şi afişate la loc vizibil în cancelarie; 

b) va fi prezent în şcoală cu 15 minute înainte de începerea serviciului; 

c) se asigură de prezenţa la ore a profesorilor şi sesizează conducerea şcolii pentru orice întârziere 

sau absenţă a acestora; 

d) acoperă eventualele ore libere dacă în intervalul de timp respectiv nu are ore; 

e) asigură respectarea ordinei şi disciplinei în timpul pauzelor la nivelul la care efectuează serviciul; 

f) atrage atenţia profesorilor diriginţi şi conducerii şcolii asupra abaterilor săvârşite de elevi; 

g) atrage atenţia administratorului în cazul în care curăţenia în sălile de clasă şi pe holuri este 

deficitară; 

h) numără cataloagele la sfârşitul programului, închide fişetul şi predă cheia secretarului şcolii, 

consemnând toate acestea în registrul de procese verbale; 

i) sesizează directorul în cazul în care constată abateri sau lipsa unui catalog;  

j) consemnează, sub semnătură, cele constate pe perioada serviciului în registrul de procese 

verbale; 

k) răspunde de toate evenimentele petrecute în perioada recreaţiilor la nivelul la care efectuează 

serviciul. 

Art.44.Toate cadrele didactice trebuie să efectueze control medical, în temeiul legii. 
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Art.45.Detalierea atribuțiilor, sarcinilor, competentelor și responsabilităților cadrelor didactice se 

realizează în fișa postului. 

Art.46.   Cadrele  didactice  care  încalcă  prevederile  prezentului  Regulament,  cât  și  prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, pot primi 

următoarele  sancțiuni:  

a) Atenționare verbală individuală;  

b) Observație scrisă;  

c) Punerea în discuție în cadrul Comisiei de disciplina/ Consiliului de administrație;  

d) Avertisment, însoțit de diminuarea calificativului;  

e) Diminuarea  salariului  de  bază,  cumulat,  când  este  cazul,  cu  indemnizația  de  conducere,  

de îndrumare și de control, cu până la 15% pe o perioada de 1-6 luni;  

f) Suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcții didactice superioare, sau pentru obținerea gradelor didactice, ori a unei 

funcții de conducere, de îndrumare și control;  

g) Destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;  

h) Desfacerea disciplinară a contractului de munca.  

 

Sectiunea 3. Personalul didactic auxiliar 

Art.47.Personalul  didactic  auxiliar  este  obligat  să  respecte  programul  specific  fiecărui 

compartiment.  

Art.48.Personalul didactic auxiliar are obligația de a participa la  ședințele de Consiliu profesoral la 

care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea și la care a fost 

convocat. 

Art.49.Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ținută și o comportare ireproșabila în relațiile cu  

cadrele didactice, elevii, părinții, personalul nedidactic al școlii, precum și cu orice altă persoană din 

afara instituției.  

Art.50.Personalul didactic auxiliar are obligația de a răspunde la toate solicitările venite din partea 

conducerii școlii, considerate de interes pentru instituție.  

Art.51.Întregul personal didactic auxiliar are obligația sa participe la cursurile de formare, inițiate de 

conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmbovița sau de 

alte instituții acreditate,  în conformitate cu specializarea și compartimentul în care activează.  
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Art.52.Întreg personalul didactic auxiliar este obligat sa păstreze confidențialitatea datelor și 

informațiilor care privesc strict funcționarea instituției, nefăcând publice informații care aduc 

atingere imaginii instituției, cadrelor didactice sau elevilor. 

Art.53.Personalul didactic auxiliar are obligația de a semna zilnic condica de prezență.  

Art.54.Întreg personalul didactic auxiliar are obligația controlului medical anual, în temeiul legii.  

Art.55.Atributiile, sarcinile, competențele și responsabilitățile personalului didactic auxiliar sunt 

cuprinse în fișa postului. 

Art.56.Nerespectarea prevederilor actualului Regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de  

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cât și a sarcinilor, atribuțiilor și  

responsabilităților prevăzute în fișa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancțiuni, în  

funcție de gravitatea și numărul abaterilor:  

a) Observație verbala individuala;  

b) Observație scrisa;  

c) Avertisment;  

d) Diminuarea  salariului  de  baza,  cumulat  când  este  cazul,  cu  indemnizația  de  conducere,  

de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;  

e) Destituirea din funcția de conducere (dacă este cazul) sau retrogradarea din funcție; 

f) Desfacerea disciplinara a contractului de munca.  

 

Secțiunea 4. Personalul nedidactic  

Art.57.Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea 

Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” împreuna cu responsabilul compartimentului 

administrativ.  

Art.58. Personalul nedidactic are obligația de a asigura securitatea școlii în intervale de timp în care 

își desfășoară activitatea. 

Art.59.Personalul  nedidactic  asigură  igienizarea  și  întreținerea  școlii  la  nivelul  sectoarelor 

repartizate de administratorul școlii și în conformitate cu fișa postului.  

Art.60.Personalul  nedidactic  are  obligația de a  răspunde  la  toate  solicitările  venite  din  partea 

conducerii Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”, considerate de interes pentru instituție.  
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Art.61.Personalul nedidactic este obligat sa aibă un comportament civilizat fata de cadrele didactice,  

personalul didactic auxiliar, elevi, părinți și față de orice persoană care intră în școală.  

Art.62.Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a școlii în alte scopuri decât cele 

legate de interesele instituției.  

Art.63. Întreg personalul nedidactic al școlii este are obligația  să efectueze control medical în temeiul 

legii. 

Art.64. Atribuțiile, sarcinile, competentele și responsabilitățile personalului nedidactic sunt cuprinse  

în fișa postului.  

Art.65.Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament cât și a prevederilor din Regulamentul de 

organizare  și  funcționare  a  unităților  de  învățământ  preuniversitar,  cu  referire  la  personalul 

nedidactic, atrage după sine următoarele sancțiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii și în 

funcție de gravitatea și numărul abaterilor:  

a) Observație verbala individuală;  

b) Avertisment scris;  

c) Suspendarea contractului  individual  de munca  pentru o perioada ce nu poate depăși 10 zile  

lucrătoare;  

d) Retrogradarea  din  funcție,  cu  acordarea  salariului  corespunzător  funcției  în  care  s-a  

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 zile;  

e) Reducerea salariului de bază pe o durata 1-3 luni cu 5-10 %;  

f) Desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă.  
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CAPITOLUL VI.  Elevii  

Secțiunea 1. Comportamentul  şi  ținuta  elevilor  

 Art.66.(1)În spațiul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”, elevii sunt obligaţi să aibă un 

comportament civilizat şi o ținută decentă.  

(2) La intrarea și la ieșirea din școală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:              

1) să evite aglomerarea la intrarea sau ieșirea pe ușa școlii;  

2) să se deplaseze în ordine și fără să alerge;  

3) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;  

4) să acorde prioritate cadrelor didactice și tuturor persoanelor mai în vârstă;  

5) să lase libere ușile și căile de acces ;  

6) să aibă un comportament care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea celorlalți elevi ai școlii;  

(3) În incinta Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”elevii trebuie să respecte următoarele 

reguli:  

1) să păstreze curățenia pe holuri, în clase, scări si alte spații ale școlii;  

2) să se deplaseze în ordine și fără să alerge pe holuri și pe casa scărilor;  

3) să respecte regulamentul specific laboratoarelor și sălii de sport;  

4) să acorde prioritate colegilor mai mici și cadrelor didactice în spațiul ușilor interioare, pe scări si 

pe holuri ;  

5) să folosească balustradele de pe casa scărilor doar pentru a se sprijini;  

6) să evite să alerge prin clase, să  se urce pe bănci ;  

7) să stea departe de pervazul ferestrei și  să nu se aplece în afară ;  

8) să utilizeze corect prizele și să evite contactul cu instalații electrice ;  

9) să manifeste respect față de cadrele didactice și față de întregul personal al școlii, atât în pauze 

cât și în orele de curs;  

10) să manifeste respect față de părinți și alte persoane care au acces în școală, atât în pauze cât și în 

timpul orelor de curs;  

11) să manifeste respect față de ceilalți colegi, atât în pauze cât și în orele de curs;  

12) să aibă un comportament lipsit de agresivitate, de violență fizică sau verbală;  

13) să păstreze cu grijă bunurile școlii ;  

14) să folosească în mod civilizat toaletele ;  

15) să păstreze telefonul mobil închis în timpul orelor și să îl predea profesorului pe durata 

desfășurării lecției; este interzisă utilizarea telefoanelor mobile pentru a filma sau fotografia în 

orice spațiu din incinta școlii; este interzisă postarea pe Internet a unor comentarii sau imagini cu 

sau despre elevi, cadre didactice, personal nedidactic sau didactic auxiliar care să aducă atingere 

imaginii școlii în comunitate; 

16) în incinta școlii este interzis elevilor să fumeze și să dețină sau să comercializeze tutun; 
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17) să nu părăsească școala înainte de terminarea ultimei ore de curs. 

(4) În privința introducerii de către elevi a anumitor obiecte în scoală, prezentul regulament  

precizează:  

1) Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în școală;  

2) Este interzisă introducerea țigărilor, chibriturilor și brichetelor în școală;  

3) Este interzisă introducerea cuțitelor și altor obiecte contondente ;  

4) Este interzisă introducerea în scoală a materialelor pornografice;  

5) Este interzisă introducerea în scoală a miniplayer-elor și căștilor pentru ascultat muzica;  

6) Se interzice introducerea în scoala a medicamentelor și altor substante, decât cele pentru uz 

personal și prescrise de medic, folosite numai in prezența învățătorului/ dirigintelui/ profesorului, 

cu acordul scris/ verbal al părintelui ;  

7) Este interzisă introducerea în școală a materialelor de propagandă politică și religioasă;  

8) Este interzisă reclama și comercializarea în școală, de către elevi, a oricăror produse. 

9) Se interzice introducerea și folosirea în școală a spray-urilor paralizante/graffiti sau cu alte efecte;  

10) Este interzisă introducerea în școala a unor sume mari de bani și obiecte de valoare ;  

11) Este interzisă introducerea în scoala a obiectelor și substanțelor inflamabile, a petardelor, 

pocnitorilor și altor obiecte pirotehnice; 

Art.67 Elevii sunt obligați să poarte la școala ținuta specifică Colegiului Național ”Constantin 

Cantacuzino” 

1) Se interzice elevilor purtarea unei ținute indecente la școală, precum: pantaloni decupați, 

pantaloni scurți, rochii și fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate,  tricouri sau maiouri, 

haine cu inscripții ori înscrisuri de orice fel;  

2) Ținuta specifică  Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”este uniforma școlii compusă din: 

 La elevi: costum bleumarin  cu cămașă  albă  

 La eleve: pantaloni/ fustă/ sarafan de culoare bleumarin cu cămașă/ bluză albă. 

3) Se interzice băieților purtarea părului lung, a parului vopsit ori modelat (gel, țepi,  creste, tunsori 

excentrice,  șuvițe, etc.), iar fetelor li se interzice vopsirea părului în culori stridente, folosirea 

excesivă a fardurilor,  rimelului/ rujului și a lacului colorat de unghii.   

4) Este interzisă purtarea cerceilor de către băieți ori a cerceilor excesiv de mari de către fete. 

5) Se interzice purtarea la școala a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanțuri, mărgele. 

6) Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor și a piercing-urilor de orice fel.  

7) Se interzice elevilor folosirea în orice situație a unui limbaj indecent și adresarea de cuvinte și 

expresii triviale. 

8) Se interzice afișarea unui comportament imoral, având în vedere relațiile dintre elevi, concretizat 

în gesturi cu conotație sexuală, de natură a împieta îndeplinirea dezideratului privitor la 

menținerea unor standarde de înaltă ținută morală, specifice unei instituții de învățământ. 

Art.68 (1) Deteriorarea bunurilor școlii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării 

bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor 

pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă, etc.). 
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(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii 

clase.  

(3)  Pentru  distrugerea  sau  deteriorarea  manualelor  primite  gratuit,  elevii  înlocuiesc  manualul 

deteriorat cu un exemplar nou sau achită de trei ori  contravaloarea acestuia.  

(4) În cazul spargerii sau deteriorării geamurilor, elevii sunt obligați să repare sau să înlocuiască în 

aceeași zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea bunului deteriorat 

sau stricat, transportul și manopera.  

Secțiunea 2. Drepturile elevilor 

Art.69. Conform prezentului Regulament elevii au următoarele drepturi: 

(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile pe care le au în calitate de 

elevi si cetăţeni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

(5) Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat; elevii au dreptul garantat la un 

învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în 

funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de 

învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, 

a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a 

atingerii obiectivelor educaţionale stabilite; 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de 

învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim intensiv sau bilingv, în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ; școala noastră se va 

asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, 
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sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip 

de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu 

potenţial discriminatoriu; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite, conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de Colegiul Național ”Constantin 

Cantacuzino”, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare; 

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi  pentru elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare. 

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

bibliotecă, sălă de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării 

activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale 

disponibile.  

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi; libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 

viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine; nu se consideră libertate de expresie, 

următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea 

invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu 

excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi 

a învăţământului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 
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t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare,  şi cu un 

număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, la concursuri  şcolare, 

olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” sau 

de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în 

unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la 

programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile  şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să 

aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 

vârstă şi cu cele individuale; 

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de  tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, 

respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe 

o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime; 

acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai 

eficiente metode didactice. 

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor,  problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul  unităţii de 

învăţământ. 

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de 

curs. 
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(6) în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,  stipulat la 

alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate 

acţiona, astfel: 

a) elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să 

argumenteze rezultatul evaluării, pe baza baremului, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal; 

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de 

învăţământ, reevaluarea lucrării scrise; nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice; 

c) pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează două cadre  didactice de 

specialitate din Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, care nu predau la clasa respectivă şi care 

reevaluează lucrarea scrisă. 

d) media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în 

urma reevaluării; 

e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi  nota 

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată 

iniţial rămâne neschimbată; în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma 

reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată; 

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică 

ştampila unităţii de învăţământ; 

g) calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

h) în situaţia în care în Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu 

predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din 

învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 (7) Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 

culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic; activităţile pot fi organizate în Colegiul Național 

”Constantin Cantacuzino”, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administraţie; 
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d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de  a le distribui 

elevilor din Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a 

publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii 

naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, 

denigratoare sau discriminatorii. 

(8) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în 

care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 

ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice; 

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 

frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („bani de 

liceu”); 

k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare 

înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în 

activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. 

m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice 

şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza 

metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi 

ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

(9) Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile 

Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul 

Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 

disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de Colegiul Național ”Constantin 

Cantacuzino”, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi 
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alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum 

şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine 

financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu. 

 

 

Secțiunea 3. Îndatoririle elevilor 

Art.70. (1) Conform prezentului Regulament elevii au urmatoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 

regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa 

elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul 

şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în 

lucrările elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
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l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru 

luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la  sfârşitul anului 

şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă 

şi individuale ale acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un  

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de 

stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul  părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 

medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 

personalului din unitate. 

(2) Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, 

care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 

elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care 
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nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de 

urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii  şcolii şi al 

diriginţilor. 

 

Secțiunea 4. Recompensarea elevilor 

Art.71. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea 

faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat sau de 

sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;  

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele 
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sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 

medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului 

profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări 

care merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de 

învăţământ; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

(6) Pot fi acordate premii şi pentru contribuția la creșterea prestigiului Colegiului Național 

”Constantin Cantacuzino”.   

(7) Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din fondurile 

Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale. 

 

Secțiunea 5. Sancţiuni aplicate elevilor 

Art.72. (1) Elevii Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”, care săvârşesc fapte prin care se 

încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea acestora conform prevederilor prezentului regulament. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ 

sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de 
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învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund 

conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, 

care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de 

învăţământ. 

 

b) mustrare scrisă; 

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Sancţiunea 

este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile 

de sancţiune, spre validare. 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. 

Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului 

legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea 

poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul 

primar. 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

profesionale; 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant. 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 

document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al 

elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Sancţiunea prevăzute la art.72, punctul 4, lit. d, nu se pot aplica în învăţământul primar. 
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e) preavizul de exmatriculare;  

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează 

nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură 

disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se 

înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

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. 

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Sancţiunile prevăzute la art.72, punctul 4, lit. e, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

f) exmatriculare;  

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta 

a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

 

Exmatricularea poate fi: 

1) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi 

în acelaşi an de studiu; 

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, 

pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. 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. 

Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Sancţiunile prevăzute la art.72, punctul 4, lit.f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

2) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul 

superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare 

de către consiliul profesoral. 

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
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Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.  

Sancţiunile prevăzute la art.72, punctul 4, lit.f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

3) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de 

timp; 

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 

ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri 

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se 

stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de 

învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a 

consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe 

din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei 

şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Sancţiunile prevăzute la art.72, punctul 4, lit.f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

(5) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ liceal se pot transfera, în anul şcolar următor, într-

o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice. 

(6) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după 

caz. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(9) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se  reîntruneşte. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă 

de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea 

privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(10) Anularea scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea. 

(10) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

11) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi  în 

unităţile de învăţământ cu profil pedagogic. 
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Secțiunea 6. Transferul elevilor 

Art. 74. Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate 

de invatamant la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare si 

functionare al unitatilor de invatamant la care se face transferul. 

Art. 75. Transferul se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care 

se solicita transferul si cu avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se 

transfera. 

Art. 76. (1) In invatamantul primar si gimnazial, precum si liceal elevii  se pot transfera de la o clasa la 

alta, in aceeasi unitate de invatamant, sau de la o unitate la alta, in limita efectivelor maxime de elevi 

la clasa. 

(2) elevii din clasa a V-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media obținută la 

testarea de selecție este cel puțin egală cu media ultimului admis și media la purtare este 10 (zece); in 

situatii medicale deosebite, elevii din clasa a V-a pot fi transferati si in cursul primului semestru sau 

inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene, cu respectarea conditiei 

de medie, mentionate anterior; 

(3) in cadrul invatamantului gimnazial, elevii din clasele a VI-a – a VIII-a se pot transfera, daca media 

lor din ultimul an/semestru este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se 

solicita transferul, iar media la purtare este 10 (zece) în fiecare an de gimnaziu absolvit;  

(4) Transferul elevilor nu este permis peste limita maximă de 25 elevi la ciclul primar, respectiv 30 de 

elevi la ciclurile gimnazial și liceal. 

Art. 77. (1) In invatamantul liceal aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de 

pregatire, specializarea este conditionata de promovarea examenelor de diferenta. 

(2) Disciplinele/modulele la care se sustin examene de diferenta se stabilesc prin compararea celor 

doua planuri cadru. Modalitatile de sustinere a acestor diferente se stabilesc de catre consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant si de catre membrii catedrei. 

Art. 78. (1) Elevii din invatamantul liceal se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu 

respectarea urmatoarelor conditii: 

a) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, 

daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se 

solicita transferul  și media la purtare este 10 (zece); in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a 

IX-a a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea 

acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene, cu respectarea conditiei de medie, mentionate 

anterior; 

b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a se pot transfera, daca media lor din 

ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul, 

media la purtare este 10 (zece) în fiecare an de liceu absolvit;  
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c) in cadrul invatamantului liceal, doar elevii proveniti de la filiera teoretica sau vocational pot fi 

transferați la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște, în condițiile prezentului 

Regulament; 

d) in cadrul invatamantului liceal, profilul pedagogic, transferul elevilor de la o specialitate la alta, se 

realizează numai în cadrul profilului pedagogic și cu obligativitatea ca elevul să fi susținut și promovat 

probele de aptitudini; nu se admite transferul elevilor de la o altă filieră la filiera vocațională, 

profilul pedagogic; 

e) la nivel liceal, începând cu clasa a X-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, 

respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de diferență (după 

caz) și un test de verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ la care se transferă; 

subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de către o 

comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ. 

(2) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de elevi la 

clasa, transferul se poate realiza doar cu  aprobarea depasirii efectivului maxim de către consiliul de 

administratie al inspectorat scolar, dar nu mai mult de 4 locuri peste limita maximă de 30 de elevi. 

Art. 79. – (3) Transferul elevilor in timpul semestrelor se poate efectua, in mod exceptional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcția de sănătate publică; 

c) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 

d) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

e) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 

Art. 80. (1) Gemenii, tripleti etc. se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, la 

cererea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau la cererea elevilor daca acestia sunt majori, 

cu aprobarea directorului unitatii de invatamant. 

(2) Pentru copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, in functie de evolutia acestora, se pot face 

propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre invatamantul de masa si 

invers. 

(3) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de 

catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului si de catre consilierul psihopedagog scolar. 

Decizia de reorientare se ia de catre comisia de expertiza din cadrul Centrul Judetean de Resurse si 

Asistenta Educationala, cu acordul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. 

Art. 81. Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite 

situatia scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la care se 

transfera elevul este obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare, situatia scolara a celui 

transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la primirea situatiei scolare 
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de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate 

de audient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII.  Părinții  

 

Art.82. (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai 

Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”. 

Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de 

învățământ care privesc educația copiilor lor. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la 

situația școlară și la comportamentul propriului copil. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

elevului are dreptul să dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil. 

(3) Părintele, tutorele sau susținătorul 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; 

d) participă la întâlnirile programate cu învățătorul/ profesorul pentru învățământ primar/ profesorul 

diriginte; 

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 
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(4) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele elevului în care este implicat propriul copil 

se face prin discuții amiabile cu salariatul unității de învățământ implicat profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte. 

Părintele elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. 

În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele are dreptul de a se 

adresa conducerii colegiului, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

În cazul în care părintele consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unității de 

învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar pentru a media și 

rezolva starea conflictuală. 

Art. 83 — (1) Părintele, tutorele sau susținătorul 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, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administrație al Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”. 

(4) La înscrierea elevului la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, părintele, tutorele sau 

susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii 

unui climat sănătos la nivel de clasă/școală pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

elevi din unitate. 

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. 

Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului cu 

nume, dată și semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl 

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În 

cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 

împuternicește o altă persoană. 

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul 

inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia 

într-o unitate de învățământ din străinătate. 

(9) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului 

unității de învățământ. 
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Art. 84 (1) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Național 

”Constantin Cantacuzino” este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor. 

Art. 85  (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai elevilor unei clase. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și 

a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare 

educării elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu 

situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

(4) Adunarea generală a părinților se convoacă de către 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. 

(5) 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, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz 

contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta 

hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia. 

(6) La nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. 

(7) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinților, convocată de învățătorul/profesorul diriginte care prezidează ședința. 

(8) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(9) Consiliul de conducere al 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 diriginte. 

(10) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 

(11) Consiliul de conducere al Comitetului 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, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la 

nivelul și a unității de învățământ; 



Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgovişte 

Regulament de organizare și funcționare Page 32 
 

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, asigurarea 

siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar; 

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a clasei și unității 

de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și 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 diriginte și se implică activ în 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unității de învățământ; 

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. 

(12) Președintele comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea unității 

de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

(13) 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 clasei.  

(14) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți, 

tutori sau susținători legali. 

(15) Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de 

cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți. 

Art. 86 (1) La nivelul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”  funcționează Consiliul 

reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini din unitatea de învățământ 

este compus/ă din președinții comitetelor de părinți. 

Art. 87 — (1) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini își desemnează 

președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun 

acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini se întrunește în ședințe ori de 

câte ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către 

președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini desemnează reprezentanții 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de 

învățământ. 
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(4) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini decide prin vot deschis, cu 

majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. 

(5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini în 

relația cu alte persoane fizice și juridice. 

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților/ 

Asociație Părinților Cantacuzini. 

(7) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia școlii, inclusiv din oferta națională; 

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenței în mediul școlar; 

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu 

părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală 

de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile 

nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie 

de ocrotire; 

i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenților; 

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a 

absolvenților; 

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 

m) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala 

după școală”. 
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(8) Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația Părinților Cantacuzini din unitatea de învățământ 

poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală 

constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară 

și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; 

b) acordarea de premii și de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

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

precară; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinților pe care îi reprezintă. 

 

    

 

CAPITOLUL  VIII. Comisiile  metodice  

 

Art.88(1)Comisiile metodice se constituie în conformitate cu art. 65 din Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

(2) Atribuțiile comisiilor metodice și ale responsabililor de comisii metodice sunt prevazute în art. 66 

din Regulamentul de organizare și funcționare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.  

(3) Directorul şcolii numește responsabilii de comisii, în urma consultărilor cu membrii acelor comisii.  

(4) Activitățile comisiilor metodice se desfasoară pe baza programului de activitati propus de 

responsabilul fiecărei comisii și aprobat de către directorul școlii.  

Art. 89. În  baza  Regulamentului  de  organizare  şi  functionare  a  unităţilor  de  învăţământ 

preuniversitar, în anul şcolar 2016-2015, în Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, functioneaza  

mai multe comisii metodice, conform legii : 

1. Comisia metodică a învăţătorilor claselor P și I 

2. Comisia metodică a învăţătorilor claselor a II-a - a III-a și a IV-a 

3. Comisia metodică a învăţătorilor de la alternativa Step by Step 
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4. Comisia metodică limba română 

5. Comisia metodică limbi moderne 

6. Comisia metodică Matematică  

7. Comisia metodică Științe 

8. Comisia Metodică Om şi societate 

9. Comisia metodică Socio-umane 

10. Comisia metodică Discipline psiho-pedagogice și Practica pedagogică 

11. Comisia metodică Arte și tehnologii 

12. Comisia metodică Educație fizică și Sport 

13. Comisia metodică a consilierilor  

Art.90.Intrunirea comisiilor se face cel puțin o data pe lună, iar prezența este obligatorie. 

(1) Absența nemotivată de la două activități ale comisiei pe parcursul unui an școlar, se sancționează 

cu diminuarea calificativului anual.  

Art.91. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligația ca în a treia săptămână din 

luna septembrie a noului an scolar să întocmeasca Raportul privind activitatea comisiei pentru întreg 

anul școlar trecut, iar responsabilii din anul școlar curent Planul managerial al comisiei și Graficul 

activităţilor din anul şcolar curent  şi să le predea conducerii școlii.  

Art.92. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare au urmatoarele atribuții: 

1)Elaborează planul managerial și programe de activităţi semestriale şi anuale; 

2)Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor  

semestriale; 

3)Elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

4)Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

5)Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor; 

6)Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

7)Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele și concursurile nationale; 

8)Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.). 
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CAPITOLUL  IX. Comisiile  de  lucru pe  probleme specifice 

 

Art.93 (1) La nivelul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” funcționează comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

1. Comisia pentru curriculum; 

2. Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

5. Comisia pentru controlul managerial intern; 

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

7. Comisia pentru programe și proiecte educative. 

(3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile 

cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar 

comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de 

comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ. 
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(4) Comisiile cu caracter temporar sunt stabilite de consiliul profesoral al Colegiului Național 

”Constantin Cantacuzino”, prin prezentul regulament, astfel:  

8. Comisia de monitorizare a  notării elevilor  

9. Comisia pentru urmărirea frecventei elevilor și de prevenire a abandonului școlar 

10. Comisia de organizare a concursurilor, examenelor şi de orientare școlară și profesionala 

11. Comisia pentru întocmirea orarului și de organizare a serviciului pe școală  

12. Comisia de acordarea drepturilor băneşti ale elevilor  

13. Comisia pentru achiziții 

14. Comisia de recepție  

15. Comisia de inventariere 

16. Comisia de casare, de clasare si valorificare a materialelor rezultate 

17. Comisia pentru încadrare și salarizare 

18. Comisia de disciplina pentru personalul școlii și elevi 

Art. 94  (1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unității de învățământ.  

(2) Atribuţiile comisiilor menţionate la Art.93  sunt stabilite după cum urmează: 

 

1. Comisia pentru curriculum  

Art.95 Comisia pentru curriculum este formata din sefii de comisii metodice, aleşi de către Consiliul 

profesoral, prin vot secret. Preşedintele acestei comisii este directorul, iar responsabilul este 

directorul adjunct. La ședințele comisiei participă un reprezentant al C.E.  și unul al părinților. 

Art.96 Comisia pentru curriculum are urmatoarele atributii:  

- Monitorizează modul în care se realizează orarul școlii, în timp util și în conformitate cu principiile 

și criteriile psihopedagogice;  

- Realizează orare speciale în perioadele de aplicare a testelor/examenelor naționale sau în situatii 

cu totul deosebite;  

- Elaborează strategii specifice școlii privind C.D.S;  

- Creează și gestionează baza de date privind propunerile și optiunile legate de curriculum la decizia 

școlii;  

- Monitorizează toate propunerile și optiunile venite din partea elevilor și parintilor cu privire la 

C.D.S;  

- Monitorizează toate propunerile venite din partea cadrelor didactice privind C.D.S;  

- Testează piața educatională privind cerintele și prioritatile societatii;  
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- Monitorizeaza gradul de satisfactie din partea elevilor și parintilor în legatura cu modul de 

realizare al C.D.S.;  

- Sprijina cadrele didactice în realizarea programelor și planificarilor pentru C.D.S.;  

- Sprijina cadrele didactice în realizarea unor propuneri noi privind C.D.S. sub forma temelor sau 

proiectelor interdisciplinare sau transdisciplinare;  

- Colaboreaza cu conducerea școlii pentru elaborarea ofertei de discipline optionale;  

- Colaboreaza cu conducerea școlii pentru optimizarea proiectarii și realizarii  C.D.S.;   

- Intocmeste  semestrial/anual  rapoarte  privind  realizarea  C.D.S.,  evolutia  în  perspectiva  și 

activitatea comisiei.  

 

2. Comisia de evaluare și asigurare a calitatii 

Art.97 Comisia  pentru  evaluarea  şi asigurarea  calităţii  se  constituie  şi funcţionează  conform 

prevederilor Legii nr.75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie şi ale capitolului IV din 

Regulamentul  de  funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar. 

Art.98 Comisia are următoarele atribuţii: 

- Elaborează regulamentul CEAC 

- Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, conform 

criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 

- Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

- Cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii 

 

3. Comisia pentru dezvoltare profesională şi  formare continuă 

Art.99 (1) Comisia pentru formarea continua a personalului didactic este formata din responsabilii 

comisiilor metodice, desemnati de către Consiliul profesoral.  

(2) Comisia se constituie la începutul fiecărui an şcolar, şeful comisiei fiind responsabilul cu 

dezvoltarea profesională din şcoală. 

(3) Comisia  se  întruneşte  semestrial  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie. 

Art.100 Atribuţiile  Comisiei  pentru  formarea  continua  a  cadrelor  didactice  sunt: 
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- Sprijina  personalul  didactic  în  aplicarea  reformei  sistemului  educaţional  şi  în  îmbunătăţirea 

activităţii  didactice; 

- Informeaza prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe 

şcolare  etc.  şi  la  modul  de  aplicare  a  acestora; 

- Menţine permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în 

curriculum,  la  modalităţile  de  evaluare  şi  la  modul  de  aplicare  a  acestora; 

- Menţine  legătura  cu  instituţiile  abilitate  cu  formarea  şi  perfecţionarea  continuă; 

- Informeaza  personalul  didactic  de  modificările  care  apar  în  sistemul  de  perfecţionare  ; 

- Sprijina personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi de susţinere a examenelor pentru 

obţinerea  gradelor  didactice; 

- Sprijina,  din punct de vedere  metodic,  pe profesorii  aflaţi  la începutul  activităţii  didactice; 

- Organizeaza  seminarii,  lecţii  deschise,  discuţii  pe  diferite  probleme; 

- Realizeaza a un punct de informare metodică; 

- Identificar nevoile de formare și perfectionare a cadrelor didactice la nivelul anului scolar în curs;  

- Colaborareaza cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de 

formare adresate cadrelor didactice din scoala;  

- Monitorizeaza toate cadrele didactice implicate în anumite programe și cursuri de perfectionare 

și formare continua;  

- Face propuneri de îmbunatatire a sistemului de formare profesionala din scoala;  

- Participa la cursuri de formare pe proiecte și programe comunitare;  

- Elaboreaza informari semestriale/anuale privind perfectionarea și formarea continua a cadrelor 

didactice din scoala;  

- Monitorizeaza progresul în plan instructiv-educativ în urma participarii cadrelor didactice la 

programele și cursurile de formare.  

 

4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență  ( care include subcomisia 

SSM și  Celula tehnică PSI) 

4.1. Subcomisia pentru securitate și sanatate în munca 

Art.101 Subcomisia pentru sanatate și securitate în munca se compune din 6 membri desemnati de 

către  Consiliul profesoral , la care se adaugă consilierii claselor I-VIII. Aceasta este parte a comisiei de 
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protecţie civilă şi P.S.I. 

Art.102 Subcomisia pentru sănătate și securitate în munca are următoarele atribuții:   

- Elaboreaza normele de protecție a muncii în scoala, valabile atât pentru elevi cât și pentru întreg 

personalul școlii, norme care se constituie în anexe la prezentul regulament;  

- Elaboreaza normele de protecție a muncii și activității specifice laboratoarelor de fizica, chimie și 

biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;  

- Afisaza normele de protecție a muncii în scoala, la locuri vizibile, pe holuri, sali de clasa, 

laboratoare și alte spatii utile;  

- Monitorizeaza prelucrarea normelor de protectie a muncii și activitatii în scoala la nivelul claselor 

și personalului școlii;  

- Propuneri privind îmbunatatirea normelor privind protecția muncii și activității în scoala;  

 

4.2.Celula tehnica de prevenire și stingere a incendiilor 

Art.103 Celula tehnica de prevenire și stingere a incendiilor se compune 6 membri desemnati de 

către  Consiliul profesoral. Aceasta este parte a comisiei de protecţie civilă şi P.S.I. 

Art.104 Celula tehnica de prevenire și stingere a incendiilor are următoarele atribuții:  

- Elaboreaza normele privind PSI și gestionarea situațiilor de urgență la nivelul școlii, care se 

constituie în anexa la prezentul regulament;  

- Afisaza normele  privind PSI și gestionarea situațiilor de urgenta la locuri vizibile, pe holuri, săli de 

clasa, laboratoare și alte spatii utile;  

- Monitorizeaza prelucrarea normelor privind PSI și gestionarea situațiilor de urgenta la nivelul 

claselor și personalului școlii;  

- Monitorizeaza logistica  școlii legata de sistemul PSI privind PSI și gestionarea situațiilor de 

urgență;  

- Concepe și coordonează  programul de simulări periodice la nivelul școlii, pe tematica PSI și de 

gestionare a situațiilor de urgenta  cu rol practic-aplicativ;  

- Organizeaza și coordoneaza echipajele și concursurile scolare pe tematica specifica;  

- Initiaza propuneri privind îmbunatatirea logisticii școlii din domeniul PSI și gestionarea situațiilor 

de urgență;  

- Monitorizeaza gradul de respectare a normelor PSI și de gestionare a situațiilor de urgenta atât de 
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către elevi cât și de către personalul școlii;  

- Elaboreaza  semestrial/anual  informări   privind  respectarea  normelor  PSI  și  de  gestionare  a 

situațiilor de urgenta;  

- Sesizeaza conducerea școlii și/sau Consiliul de administrație privind încălcarea unor norme PSI în 

scoala, fie de către elevi, fie de către personalul școlii;  

 

5. Comisia pentru controlul managerial intern 

Art.105 Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele 

de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.106 Comisia are următoarele atribuţii: 

(1) Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, 

program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare 

dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, 

perfecţionarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de 

management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice şi 

funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice; 

(2) Supune aprobării directorului Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a deciziei de numire a Comisiei; 

(3) Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/ managerial ori de căte ori este nevoie; 

(4) Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei; 

(5) Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul unităţii în vederea elaborării programelor de 

dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate  de controlul 

intern/managerial; 

(6) Primeşte trimestrial, de la compartimentele unităţii  informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în 

raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 

(7) Evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul unităţii; 
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(8) Prezintă conducătorului unităţiii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări 

referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest 

domeniu.  

 

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității 

Art.107 Comisia pentru prevenirea și combaterea violentei în mediul scolar se constituie în temeiul  

Strategiei  MECT  cu  privire  la  reducerea  fenomenului  de  violenta  în  unitatile  de  invatamant  

preuniversitar(Anexa la OMECT nr.1409/29.06.2007)  

Art.108 Comisia pentru prevenirea și combaterea violentei este formata din 11 membri și are 

urmatoarea componenta: 

-directorul 

-directorul adjunct 

-consilierul psihopedagog 

- coordonatorul de proiecte și programe 

-responsabilii comisia consilierilor 

-1 reprezentant al autoritatii publice locale 

-2 reprezentanti ai Consiliului reprezentativ al parintilor 

-1 elev 

Art.109 Comisia pentru prevenirea și combaterea violentei în mediul scolar are următoarele atribuții: 

- Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în planul 

- operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei; 

- Monitorizeaza modul în care la nivelul unitatii se respecta, se garantează și se promovează 

drepturile copilului stabilite prin Legea nr.272/21.06.2004; 

- Intervine în cazul conflictelor dintre elevi; 

- Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor 

- pentru sancţionare conform prezentului regulament; 

- Propune Consiliului profesoral sancţiunile; 

- Intocmeste  lunar  rapoarte  privind  cazurile  de  violenta  din  scoala  și  masurile  luate  de  

- invatatori/diriginti și le inainteaza conducerii școlii și/sau inspectoratului scolar. 
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7. Comisia pentru programe și proiecte educative. 

Art.110 Comisia pentru implementarea programelor și proiectelor educative este formata din 6 

membri (câte doi pentru fiecare ciclu) , desemnati de către Consiliul profesoral,  director și director 

adjunct. 

Art.111 Comisia are urmatoarele atributii: 

- Diseminează toate informaţiile cu privire la programele și proiectele  derulate la nivelul M.E.C.T.; 

- Alcătuieste  baza  de date cu proiecte educationale propuse la nivelul școlii; 

- Colaboreaza cu comisia de formare continua a personalului didactic în scopul perfecționării 

cadrelor didacticein domeniul elaborarii de proiecte; 

- Accesibilizează informaţia pentru publicul ţintă;            

- Diseminează toate informaţiile din domeniu; 

- Indrumă şi controlează eficienţa activităţilor de implementare a proiectelor educationale 

- Identifică împreună cu directorii unităţilor şcolare, parteneri pentru derularea proiectelor 

- Organizează activităţi de diseminare a exemplelor de buna practica din cadrul proiectelor;  

- Organizează expoziţii cu produsele finale ale proiectelor educaționale derulate în scoala. 

 

8.Comisia de monitorizare a  notării elevilor 

Art. 112 Comisia de școlarizare și monitorizare a  notarii elevilor  este formata din 3 membri 

desemnați de către Consiliul profesoral.  

Art. 113 Comisia  de școlarizare și monitorizare a notarii elevilor are următoarele atributii:  

- Monitorizează  notarea ritmică ;  

- Verifică numărul de note acordate la fiecare disciplină; 

- Monitorizează respectarea procedurilor privind scutirea de educație fizică și solicitările de 

retragere de la orele de religie (pentru elevii care nu au medii la aceste discipline) ; 

- Monitorizează realizarea programării lucrărilor scrise semestriale, în concordanță cu prevederile 

OMEN 3637/19.06.2014 ; 

- Colaborează cu învăţătorii/diriginţii pentru verificarea modului în care s-a realizat informarea 
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părinţilor elevilor cu privire la situația lor școlară; 

- Monitorizează completarea cataloagelor şi încheierea situaţiei şcolare ; 

- Evaluează impactul monitorizării evaluării elevilor prin aplicarea de chestionare adresate 

profesorilor, elevilor și părinților; 

- Realizează raportul de activitate semestrial și anual. 

 

9. Comisia pentru urmărirea frecventei elevilor și de prevenire a abandonului școlar 

Art.  114 Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor este formata din 3 membri desemnați de către 

Consiliul profesoral și  are următoarele atribuţii:  

- Urmărește aplicarea ROFUIP privind absenţele, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru 

toţi elevii;  

- Verifică cunoaşterea de către elevi şi profesori a articolelelor din ROFUIP referitoare la frecvenţa 

elevilor;  

- Monitorizează activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi 

aplicarea regulamentelor în vigoare; 

- Verifică dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin 

Regulamentul Intern al școlii ; 

- Monitorizează demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii 

diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 

10. Comisia de organizare a concursurilor, examenelor şi de orientare școlară și profesionala 

Art.115 Comisia de organizare a concursurilor, examenelor şi de orientare școlară și profesională este 

numita de Consiliul profesoral. 

Art.116 Din comisia de orientare scolara și profesionala fac parte diriginții claselor a  VIII-a, a XII-a și 

consilierul psihopedagog .  

Art.117 Comisia de organizare a concursurilor, examenelor şi de orientare școlară și profesională  are 

următoarele atribuții: 

- Colaboreaza cu Consiliul elevilor și cu Consiliul reprezentativ al parintilor; 

- Realizeaza consilierea scolara și profesionala a elevilor; 

- Asigura consilierea în alegerea carierei; 
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- Asigura dezvoltarea unor strategii personale de evitare a esecului scolar; 

- Monitorizeaza optiunile elevilor din clasele a VIII-a; 

- Asigura buna desfasurare a etapelor de admitere în liceu. 

 

11.  Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului pe scoala  

Art. 118 Comisia este formata din 4 membri, alesi de către Consiliul profesoral al școlii, la prima 

sedinta din noul an scolar. La ședințele comisiei participă un reprezentant al C.E.  și unul al părinților. 

Art. 119 Atributiile comisiei, privind serviciul pe scoala sunt:  

- Coordoneaza întregului serviciu pe scoala realizat de către cadrele didactice ;  

- Realizeaza graficului zilnic cu profesorii și învatatorii de serviciu pe scoala, în conformitate cu 

programul școlii și orarul cadrelor didactice;  

- Realizeaza graficului zilnic cu elevii de serviciu pe scoala;  

- Face  propuneri  către  consiliul  de  administratie  privind  atributiile,  sarcinile,  competentele  și 

responsabilitatile profesorilor și învatatorilor de serviciu pe scoala;  

- Monitorizeaza serviciului pe scoala realizat de către profesorii și învatatorii de serviciu;  

- Atentioneaza  profesorii  sau  învatatorii  de  serviciu  care  nu-și  realizeaza  corect  sau  integral  

- sarcinile, competentele și responsabilitatile privind serviciul pe scoala;  

- Realizeaza scurte informari lunare către Consiliul de administratie privind calitatea serviciului pe 

școala;  

- Realizeaza un raport semestrial / anual privind serviciul pe scoala, înaintat conducerii școlii;  

- Sesizeaza conducerea școlii sau Consiliul de administratie cu privire la anumite disfunctionalitati 

în realizarea serviciului pe scoala;  

- Realizeaza un raport adresat Consiliului de administratie pentru sesizarea cazurilor de abateri 

repetate,  sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizarii acestui 

serviciu;  

- Colaboreaza cu Comisia de disciplina pentru cercetarea unor abateri prezumtive privind serviciul 

pe scoala;   

- Înainteaza propuneri către Consiliul de administratie pentru îmbunatatirea serviciului pe scoala.  

- Urmareste modul de realizare a securitatii institutiei în timpul programului zilnic cu elevii, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 
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- Raspunde de buna desfasurare a serviciului la nivelul unitatii realizat de către cadrele didactice și  

- elevii de serviciu în timpul programului instructiv-educativ.  

Art.120 Cu privire la întocmirea orarului, comisia are urmatoarele atributii: 

- Asigură  întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru; 

- Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul 

activităţii şcolare a elevilor; 

- Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 

- Realizează orare speciale în perioadele de aplicare a testelor/tezelor cu subiect unic sau în situatii 

cu totul deosebite. 

 

12.Comisia de acordare a drepturilor băneşti ale elevilor  

Art.121. Comisia de acordare a drepturilor băneşti ale elevilor se compune din 5 membri, 3 cadre 

didactice, desemnati de către Consiliul profesoral, la care se adauga secretarul șef și contabilul școlii.  

Art. 122.Atributiile comisiilor sunt:  

- Monitorizeaza elevii cu probleme sociale, potentiali beneficiari de burse sociale;  

- Monitorizeaza elevii cu probleme de sanatate și care se încadreaza în lista bolilor acceptate 

pentru burse pe caz de boala;  

- Colaborarea cu învatatorii, dirigintii Și parintii elevilor în vederea completarii dosarelor pentru 

bursa;  

- Colaboreaza cu învatatorii și dirigintii pentru realizarea anchetei sociale la domiciliul elevilor;  

- Stabileste și afisaza criteriile de acordare a burselor scolare în conformitate cu legislatia în 

vigoare;  

- Triaza și gestioneaza dosarele în vederea acordarii burselor scolare;  

- Întocmeste lista de dosare pentru bursa propuse spre aprobare Consiliului de administratie; 

- Monitorizeaza elevii cu probleme sociale, potentiali beneficiari de ajutoare sociale cu diferite 

ocazii;  

- Identifica eventuale surse de ajutoare sociale în afara celor institutionalizate, dar fara implicatii 

politice sau religioase;  

- Realizeaza un raport privind situatia burselor scolare din scoala;  
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- Realizeaza un raport privind situatia rechizitelor acordate elevilor din scoala;  

- Realizeaza informari(cand este cazul) privind acordarea unor ajutoare ocazionale unor elevi.  

 

13. Comisia pentru achizitii  

Art.123 Comisia pentru achizitii publice este compusa din 3 membri:  

-directorul  

-bibliotecar 

-secretar 

Art.124 Comisia pentru achiziţii publice are urmatoarele atributii:  

- Elaborează documentele necesare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice  

- Asigură achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, când este cazul, conform legilor în vigoare. 

Art.125 Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de către unii membri ai comisiilor  

de lucru este considerata  abatere și atrage  după sine înaintarea  propunerii către Consiliul de 

administrație, către Consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni. 

Art.126 Pentru abaterile menționate la articolul anterior, prezentul regulament prevede următoarele 

sancțiuni:  

1)Atentionare verbala;  

2)Atentionare scrisa;  

3)Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina ;  

4)Diminuarea calificativului anual.  

 

14. Comisia de recepţie 

Art.127 (1) Comisia pentru achizitii publice este compusa din 3 membri:  

(2) Recepţia produselor se efectuează de către comisia de recepţie. Comisia de recepţie verifică-

cantitativ şi calitativ bunurile materiale ce se primesc. Rezultatele verificărilor calităţii şi cantităţii 

bunurilor materiale se consemnează în nota de recepţie. 

(3) Stabilirea cantităţii se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcţie de natura bunurilor şi 

valorii  material. Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor 
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bunurilor primite, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau standarde de 

calitate. Verificarea cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale se desfăşoară concomitant. 

(4) Mărfurile se introduc în gestiune, întocmindu-se nota de intrare-recepţie.  

Gestionarul înregistrează în fişele de magazie fiecare reper (material zilnic,corespunzător operaţiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaşte stocul existent). 

Folosirea imprimatelor tipizate şi a formularelor, ale căror modele sunt prevăzute în instrucţiuni şi 

modele în vigoare, este obligatorie.  

(5) Comisia de recepţie a lucrărilor examinează calitatea serviciilor. Examinarea se va face prin  

cercetare vizuală și analiza documentaţiei. Comisia de recepţie consemnează cele constatate într-un 

proces verbal de recepţie.  

Art.127 Nerespectarea, neîndeplinirea cu rea credinţă a acestor atribuţii va atrage după sine 

răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală după caz. 

 

15. Comisia de inventariere  

Art.128 (1) Comisia pentru achizitii publice este compusa din 5 membri:  

(2) Inventarierea patrimoniului se efectuează de comisia de inventariere numită prin dispozitia scrisa 

a directorului unităţii, în care se mentionează în mod obligatoriu: componența comisiei, numele 

responsabilului comisiei, bunurile supuse inventarierii, data de începere și terminare a operațiunilor.  

(3) Membrii comisiei de inventariere nu pot fi înlocuiti sau revocați, decât în cazuri cu totul speciale și  

numai prin dispoziția scrisă a directorului. 

(4) Inventarierea valorilor materiale se efectueaza la locul de depozitare și păstrare a bunurilor 

supuse inventarierii, în prezenta obligatorie a gestionarului sau persoanei care îl reprezintă în mod 

legal. 

(5) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau evaluare, dupa 

caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac decat prin sondaj, acest lucru 

urmand a se mentiona si in listele de inventariere respective si in  procesul verbal. 

(6) Bunurile aflate asupra angajatilor se inventariaza pe liste separate, specificandu -se 

persoanele care raspund de pastrarea lor. 

(7) Cu ocazia inventarierii se identifica si consemneaza stocurile de bunuri care sunt 

deteriorate total sau partial, precum si cele fara miscare. 

(8) Listele de inventariere intocmite pentru bunurile aflate in custodie vor contine pe langa 

elementele comune, numarul si data actului de custodie si a elementelor de decontare.  

(9) Bunurile apartinand altor unitati se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste 

liste se trimite si unitatilor economice carora apartin bunurile respective, in termen de cel mult 5 zile 
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de la data inventarierii. Acestea, la randul lor, in termen de 5 zile de la primirea listelor de 

inventariere, comunica eventualele nepotriviri. 

Art.129 Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate 

cantitatile au fost stabilite in prezenta lui, daca bunurile respective se afla in pastrarea si 

raspunderea sa, precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut si pe care comisia are 

obligatia sa le analizeze, mentionand la sfarsitul listei de inventariere concluziile la care a 

ajuns. 

Art.130 Gestionarul trebuie sa precizeze daca mai are bunuri care sa fi ramas neinventariate. 

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere 

si de gestionar. 

 

16. Comisia de casare, clasare și recuperare a materialelor refolosibile  

Art.131 Comisia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul şcolii se compune din 5 membri, 

desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, la prima şedinţă din noul an şcolar. 

Art.132 Atribuţiile comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul şcolii sunt: 

- Colaborează cu comisia de inventariere a patrimoniului şcolii, cu administratorul de patrimoniu şi 

administratorul financiar al şcolii; 

- Verifică starea bunurilor propuse pentru casare de către comisia de inventariere; 

- Verifică încadrarea bunurilor în termenul de folosinţă conform Legii patrimoniului; 

- Hotărăște casarea acelor bunuri care au depăşit termenul de folosinţă şi scoaterea din uz a acelor 

bunuri care au suferit o deteriorare prematură; 

- Întocmește referatele care vizează casarea anumitor bunuri; 

- Întocmește raportul anual privind activitatea comisiei. 

- Urmărește modul în care se păstrează materialul didactic şi a modului în care se face 

recondiţionarea lui. 

 

17. Comisia pentru încadrare și salarizare 

Art.133 Comisia de salarizare și de normare se compune din 5 membri, cadre didactice, desemnati de 

către Consiliul profesoral, la care se adauga secretarul școlii. 

Art. 134 Atributiile membrilor comisiei sunt:  
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- Se documentează permanent cu privire la modificările apărute în legislaţia de profil; 

- Monitorizează aplicarea corectă a reglementărilor legislative în vigoare în ceea ce priveşte 

încadrarea şi salarizarea personalului din unitate; 

- Actualizează drepturile salariale în funcţie de modificările apărute; 

- Verifică actualizarea dosarelor personale şi solicită completarea lor cu documentele necesare; 

- Propune criteriile pentru fişele de evaluare în vederea acordării premiilor şi recompenselor; 

- Participă la elaborarea procedurilor de lucru privind suplinirea activităţilor în cazul în care intervin 

situaţii în care cadrele didactice sunt în concediu medical, concediu fără plată sau învoire; 

- Participă la actualizarea datelor privind vechimea în muncă şi în învăţământ şi  încadrarea 

personalului unităţii în funcţie de vechimea in învăţământ, vechimea în muncă şi gradul didactic; 

- Verifică modul de încadrare a întregului personal din unitate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

- Calculează vechimea în munca a personalului unităţii conform înscrisurilor din cartea de muncă; 

- Participă la elaborarea procedurilor privind modul de calcul al orelor efectuate la plata cu ora şi 

cumul si verifică corectitudinea acestor calcule; 

- Centralizează datele şi elaborează procedura privind încadrarea personalului din unitate în funcţie 

de modificările apărute  în decursul anului şcolar (trecerea la alt grad didactic, trecerea la altă 

tranşă de vechime în muncă şi în învăţământ); 

- Urmăreşte semnarea condicilor de prezenţă de către personalul din unitate. 

 

18. Comisia de disciplina pentru personalul școlii și elevi 

Art.135 Cu excepţia sancţiunii cu avertisment pentru personal, respectiv observație individuală 

pentru elevi, nici o sancţiune disciplinară nu se poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile. 

Art.136 Componenta comisiei de disciplina se stabileste de către Consiliul profesoral al școlii, prin 

numirea a 3-5 membri, dintre care unul fiind reprezentant al organizatiei sindicale din scoala, toti 

membrii comisiei fiind propusi și acceptati drept persoane recunoscute cu înalta calitate morala, 

civica și profesionala.  

Art.137 Comisia de disciplina functioneaza doar cu caracter temporar şi se constituie la nevoie.  

Art.138 Comisia de disciplina are rolul de a cerceta eventualele fapte care se pot constitui în abateri  
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disciplinare,  savârsite  de  personalul  salariat  al  școlii,  conform  legislatiei  în  vigoare  și 

Regulamentului de ordine interioara.   

Art.139 În cadrul cercetarii abaterilor prezumate, Comisia de disciplina are urmatoarele atributii,  

sarcini, competente și responsabilitati: 

- Stabileste faptele și urmarile acestora;  

- Stabileste împrejurarile în care au fost savârsite;  

- Stabileste existenta sau inexistenta vinovatiei;  

- Consemneaza și îndosariaza orice alte date concludente referitoare la cazul cercetat;  

- Audiaza pe cel cercetat și verifica apararea;  

- Înstiinteaza în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei dorita a fi audiata;  

- Înstiinteaza în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei care trebuie sa dea declaratii scrise;  

- Consemneaza prin proces-verbal toate declaratiile verbale rezultate în timpul audierii;  

- Anexeaza la dosarul de cercetare a declaratiilor persoanei cercetate;  

- Anexeaza la dosarul de cercetare toate documentele prezentate de persoana în cauza în scopul 

apararii;  

- Constata prin proces-verbal eventualul refuz din partea celui cercetat;  

- Permite persoanei cercetate de a lua cunostinta de toate actele cercetarii în scopul producerii de 

probe în aparare;  

- Finalizeaza cercetarea și întocmirea raportului de cercetare.  

Art.140 Comisia de disciplina înainteaza raportul privind cercetarea abaterilor prezumate Consiliului 

profesoral, pentru stabilirea gradului de vinovatie și aplicarea eventualelor sanctiuni.  

Art.141 În cazul înregistrarii unor abateri de către unul dintre membrii comisiei de disciplina,  

directorul Școlii convoaca consiliul profesoral Și propune alegerea unei alte comisii de disciplina,  

care va functiona după aceleasi reguli precum cea cu caracter permanent.  
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CAPITOLUL X Organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice 

 

Art.142 Activităţile se desfăşoară conform graficului semestrial şi al orarului în colegiu, în grădiniţă, în 

unităţi furnizoare de educaţie, în alte spaţii/locaţii care pot fi valorificate din punct de vedere 

educativ. 

Activităţile se desfăşoară cu sprijinul învăţătorilor şi educatoarelor din şcoala/ grădiniţa de aplicaţie, 

al profesorilor metodişti, sub îndrumarea profesorilor de pedagogie-psihologie, coordonatori de 

practica pedagogica: Ropotan Cornelia , Rapeanu Lavinia , Comsa Gheorghe. 

Art.143 Pregătirea practică de specialitate pentru elevii claselor cu profil pedagogic, specializarea 

învăţători-educatoare se desfăşoară în acest an şcolar în colegiul nostru la clasele I-IV, după cum 

urmează: clasele pregatitoare  A, B, S , I A, I B, I S, II A, IIIA, IIIB, IIIC, III S, IVA, IV B, IV C, IVS și la 

Grădiniţa “Raza de Soare“ la grupele  aprobate de catre ISJ Dâmboviţa, conform adresei nr.7607 

/25.09.2016 și în baza Protocolului de colaborare / Contractului de parteneriat educational cu 

Grădinița “Rază de Soare “ Târgoviște Nr. 2810/ 793 / 17.09.2016. 



Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgovişte 

Regulament de organizare și funcționare Page 53 
 

Art.144 Tipurile şi numărul de activităţi de practică desfăşurate în acest an şcolar sunt: 

Practica pedagogică curentă observativă: clasele a IX-a, a X-a  (învăţători-educatoare) desfăşoara trei 

ore pe săptămână,  alternativ şcoala de aplicaţie  -gradinița de aplicatie, conform graficului de 

practică aprobat de conducerea școlii.  

a)Practica pedagogică curentă la clasele a IX -a şi a X-a cuprinde activităţi de observare/asistenţă a 

activităţilor/lecţilor şi se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic din şcoala/grădiniţa de aplicaţie 

şi a profesorului de pedagogie/psihologie,coordonator de practica pedagogica; clasele sunt  

organizate pe grupe  cuprinse între 8-10 elevi ( practică observativă ) . 

b)Practica pedagogică la clasa a XI-a și a XII-a (învăţători-educatoare) se desfăşoară la clasele 

pregatitoare, la clasele I-IV si la grupele de aplicaţie din gradinită , alternativ, conform graficului anual 

de practica pedagogică, astfel: 

-practica curentă 4 ore /o zi pe săptămâna 

-practica comasată 4 ore zilnic în săptămâna 10-14  noiembrie 2014 la gradinită, conform 

programării. 

c)Pregătirea practică pentru clasele a XII-a ( invatatori -educatoare ) cuprinde: 

-practică curentă: 4 ore /o zi pe săptămână/desfăşurate în semestrul I în gradinita  de aplicaţie  ( XII 

B) si la clasele primare( XII A ); în semestrul al II-lea în scoala de aplicaţie ( XII B ) si in gradinita ( XII A ) 

precum şi în alte medii educaţionale, in special in saptamana „ Sa stii mai multe , sa fii mai bun”; 

-practică comasată: 4 ore zilnic; se desfăşoară pe parcursul a doua săptămâni astfel: o săptămână în 

perioada 15-19.09 (Tema : „ „Primele zile de scoala ale copilului” ) şi o săptămână în    sem. al II lea  in 

perioada : martie- aprilie 2015 , la grupele  si clasele de aplicatie. 

Practica pedagogică comasata  se deruleaza compact pe grupe de 8-10 elevi , sub îndrumarea 

profesorului coordonator de practică pedagogică şi a cadrului didactic din şcoala /grădiniţa de 

aplicaţie, conform sarcinilor specifice claselor a XI-a si a XII-a . Elevii claselor a XI-a A, a XI-a B, a XII-a 

A, a XII-a B efecueaza.  în cadrul practicii pedagogice, activităţi de predare, evaluare, proiectare, 

organizare şi autoevaluare a activităţilor/lecţiilor (art4.,punctul 2 din Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4927/ 

29 .08 2013 ). 

Art.145 Elevii claselor a XII-a A si a XII aB vor susţine în semestrul I si al II-lea examenul de certificare a 

competenţelor profesionale, pentru cele doua specializari, conform graficului de activităţi.  

Art.146 Practica pedagogică curentă la clasele a XI-a A si a XII-a se desfăsoară sub îndrumarea 

cadrului didactic din şcoala / grădiniţa  de aplicaţie, a profesorului  coordonator de practica 

pedagogica şi a profesorilor metodişti (art. 4, punctul 1 din  ordinul citat). 

(2)Elevii tuturor claselor vor efectua practica pedagogica individuala  la unitatea de aplicatie unde se 

desfasoara  practica curenta, pe durata unei zile, sub indrumarea profesorului coordonator de 
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practica pedagogica si a cadrului didactic din unitatea de aplicatie,  dupa un grafic semestrial intocmit 

de catre profesor ( art. 3 punctul b , ordinul citat ). 

(3)Elevii claselor a IX-a A, B,  a X-a A ,B   vor desfasura in acest an scolar practica pedagogica 

individuala/ de serviciu, in special la clasele pregatitoare si la clasele I din colegiul nostru, la 

solicitarea doamnelor invatatoare care predau la aceste clase, pentru a sprijini procesul de adaptare a 

copilului la programul scolar. 

(4)Elevii claselor a XI a A si a XII aA , B  vor desfasura in ziua de practica individuala lectii si activitati 

practice de predare la toate clasele primare si la toate grupele de prescolari din unitatile de aplicatie . 

Art.147 Sarcinile profesorului - coordonator de practică  

Profesorul coordonator de practică pedagogică planifică, organizează, monitorizează si evalueaza 

participarea elevilor unei clase la activităţile de practică, asigurând legătura şi comunicarea optimă 

dintre liceul pedagogic, profesorii metodişti şi unitatea de aplicaţie (art.8 din ordinul citat ) : 

- Coordonează şi asigură unitatea de cerinţe în îndrumarea practicii pedagogice la clasele de care 

răspunde. 

- Asigură pregătirea pedagogica temeinică a elevilor practicanţi şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

- Întocmeşte planificarea anuală a practicii pedagogice, orarul asistenţelor profesorilor metodişti, 

având grijă să cuprindă profesorii metodişti în funcţie de norma stabilită prin dispoziţiile în 

vigoare. 

- Programează şi repartizează elevii pentru diferitele forme de practică. 

- Acordă consultaţii practicanţilor pentru lecţiile/activităţile la care va asista; verifică prin sondaj 

calitatea unor proiecte didactice care au fost prezentate celorlalţi îndrumători de pregătire 

practică. 

- Acordă consultaţii elevilor pentru toate activităţile în afara clasei, activităţile şi jocurile la alegere, 

activităţile de  educaţie civică, activităţile distractive. 

- Asistă şi controlează în limita normei didactice activităţile instructiv-educative susţinute de către 

elevi, realizează analiza acestora, completează fişa de practică şi acordă calificativul (nota). 

- În colaborare cu învăţătorii şi educatoarele unităţilor de aplicaţie repartizează şcolarii mici şi 

preşcolarii, în scopul cunoaşterii personalităţii acestora şi a întocmirii fişei de caracterizare psiho-

pedagogică; îndrumă permanent activitatea de cunoaştere şi caracterizare a copiilor de către 

practicanţi. 

- Acordă consultaţii învăţătorilor şi educatoarelor din unităţile de aplicaţie în vederea pregătirii 

lecţiilor  şi a activităţilor demonstrative sau în alte probleme pe care le ridică aplicarea tematicii 

teoriei psiho-pedagogice, precum şi metodica predării disciplinelor de specialitate. 

- Colaborează cu profesorii metodişti de alte specialităţi şi cu învăţătorii/educatoarele metodişti 

pentru realizarea unităţii de cerinţe şi pentru asimilarea şi implementarea tuturor inovaţilor 

metodice generate de reforma învăţământului primar şi preşcolar. 

- Verifică documentele elevilor claselor de care răspunde şi a tuturor activităţilor susţinute de către 

aceştia în tot cursul anului şcolar, asigurând efectuarea de către fiecare elev a probelor practice 

prevăzute în programă. 
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- Completează în catalog notele obţinute de către elevi la diferite probe practice, stabileşte nota 

pentru modul de participare a practicantului la analiza lecţiilor ca şi pentru modul în care a 

îndeplinit sarcinile de studiere a copilului repartizat pentru cunoaşterea psiho-pedagogică. 

- Evaluează şi urmăreşte evoluţia fiecărui elev şi hotărăşte promovarea lui la practica pedagogică . 

- Informează responsabilul comisiei de practică pedagogică şi pe directorul colegiului asupra 

problemelor care apar în realizarea obiectivelor pregătirii practice. 

Art. 148 Sarcinile profesorilor metodişti: 

- Răspund de practica pedagogică la specialitatea pe care o predau, în limita obligaţiei de practică 

inclusă în norma didactică. 

- Realizează planificarea temelor privind metodica specialităţii, în acord cu evoluţiile generate de 

reforma învăţământului la nivelul curriculumului şcolar, a formelor de organizare a lecţiilor şi 

activităţilor, a proiectării didactice etc. 

- Realizează un portofoliu metodic de specialitate pe care îl utilizează în orele de metodică şi în 

îndrumarea elevilor pentru lecţiile şi activităţile practice. 

- Realizează obiectivele privind metodica predării disciplinei conform încadrării (prin orele din 

planul de învăţământ) 

- Acordă consultaţii elevilor practicanţi conform orarului stabilit, verifică proiectul de 

lecţie/activitate, avizează susţinerea probelor practice, asistă la lecţii şi activităţi, le analizează 

împreună cu elevii, propune măsuri pentru creşterea eficienţei practice realizate de către elevi. 

- Colaborează cu profesorul coordonator de practică, cu învăţătorii/educatoarele în vederea 

asigurării calităţii lecţiilor şi activităţilor demonstrative la specialitatea de care răspunde. 

- Participă la toate formele de pregătire practică de specialitate, urmărind evoluţia fiecărui elev, 

aplicând modalităţi de perfecţionare metodică şi practică a acestora. 

- Analizează şi evaluează elevii practicanţi pentru activităţile pe care le-au realizat: proiecte 

didactice, lecţii şi activităţi de probă, referate metodice, studiul individual, caracterizări psiho-

pedagogice, material didactic, portofoliul de practică etc. 

- Completeaza fişa de asistenţă la practica pedagogica. 

- Participă la sintetizarea constatărilor privind nivelul de pregătire a elevilor şi problemele specifice 

practicii pedagogice. 

Art. 149 Sarcinile  educatoarelor/ profesorilor  pentru  învăţământul  preşcolar,  învăţătorilor/ 

profesorilor  pentru  învăţământul  primar  din  şcoala  de  aplicaţie. 

- Colaborează cu profesorii de pedagogie şi cu profesorii metodişti pentru realizarea programului 

de practică pedagogică;îşi proiectează activitatea semestrială, săptămânală, zilnică în funcţie de 

nevoile de practică pedagogică; 

- Pregătesc lecţiile demonstrative în colaborare cu profesorul de pedagogie şi cu profesorul 

metodist, subordonând demersul didactic obiectivelor urmărite şi precizate de coordonatorul de 

practică; 

- Îndrumă practica curentă şi comasată a elevilor; realizează schiţe de lecţie/activitate, îi 

informează pe elevi privind obiectivele urmărite, strategia utilizată, organizarea conţinuturilor, 

problemele specifice grupului; 
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- Îndrumă activitatea de cunoaştere a şcolarilor/copiilor din grădiniţă de către elevii practicanţi; 

participă la elaborarea caracterizării psihopedagogice a elevului/ clasei ,copilului/grupei; 

- Organizează participarea elevilor la activităţi extraşcolare, la consultaţii şi lectorate cu părinţii; 

îndrumă relaţia practicanţilor cu elevii, copiii şi părinţii acestora; 

- Acordă consultaţii elevilor practicanţi conform orarului stabilit: precizează tema lecţiei şi 

obiectivele de referinţă, consultă împreună cu aceştia programele şcolare şi auxiliarele didactice, 

îi ajută la precizarea strategiei didactice; analizează împreună proiectul didactic, stabilesc 

modificările necesare şi vizează proiectul doar atunci când acesta îndeplineşte condiţiile pentru a 

fi realizat; 

- Îndrumă elevii în realizarea mijloacelor de învăţământ necesare pentru realizarea 

lecţiilor/activităţilor; 

- Îndrumă elevii asupra surselor bibliografice pe care trebuie să le consulte pentru 

proiectarea/susţinerea lecţiilor/activităţilor programate; 

- Asistă la lecţiile/activităţile susţinute de către elevi; analizează lecţia/activitatea susţinută 

împreună cu elevul şi cu grupa de practică, singur sau împreună cu profesorul metodist şi cu 

profesorul de pedagogie stabilind nota şi propunând soluţii metodice pentru lecţiile ulterioare; 

- Organizează activităţi metodice pentru elevii practicanţi; discută programele şcolare, analizează 

elementele de  noutate generate de reforma învăţământului  primar/preşcolar; 

- Participă la sintetizarea constatărilor privind nivelul de pregătire practică şi metodică a elevilor 

îndrumaţi, împreună cu profesorii metodişti şi cu profesorul de pedagogie. 

Art. 150 Sarcinile  elevilor clasele  IX-X  în practica individuală,  sarcini  cu caracter didactic  

vizate si in practica pedagogica curentă : 

-  asista la lectii si activitati demonstrative ; 

- sprijina invatatoarele si educatoarele la primirea copiilor in gradinita sau scoala, la inceputul 

programului si supravegheaza plecarea acestora  acasa ( in functie de orar ); 

- participa la organizarea recreatiilor /pauzelor  si a jocurilor in aer liber ; 

- participa la pregatirea si desfasurarea unor activitati instructive-educative specifice gradinitei sau 

invatamantului  primar ; 

- participa la activitatile extraclasa si extrascolare etc. ; 

- preiau  treptat  conducerea  unor  secvente /momente  din programul zilnic al grupei /clasei  cu 

ajutorul educatoarei / invatatoarei. 

Art. 151 Sarcinile  elevilor claselor XI-XII  în practica individuală : 

-  elevul  practicant asista la lectiile /activitatile organizate la clasa /grupa in ziua respectiva; 

- ajuta invatatoarea / educatoarea  la alcatuirea  unor  probe de evaluare , corecteaza caiete , 

lucrari de control , fise de evaluare etc. ; 

- supravegheaza copiii  in timpul pauzelor ; 

- sprijina invatatoarea / educatoarea in organizarea jocurilor , activitatilor la alegere , intalnirii de 

dimineata , a altor manifestari  culturale , sportive  etc.; 
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- elaboreaza proiecte de activitati /lectii , sub indrumarea  educatoarei / invatatoarei si a 

profesorului de pedagogie , coordonator de practica  si le realizeaza efectiv, conform planificarii 

efectuate de acesta  ; 

- observa activitati didactice demonstrative de tip integrat  la nivelul gradinitei  si al claselor 

pregatitoare din scoala ; 

- proiecteaza si  realizeaza activitati didactice de tip integrat cu ajutorul educatoarei / invatatoarei 

si a profesorului de pedagogie ; 

- organizeaza si desfasoara  activitati de sprijinire a copiilor cu dificultati de  invatare  sau cu cerinte 

educative speciale ; 

- participa la pregatirea concursurilor si activitatilor extrascolare ; 

- participa  la sedintele si  lectoratele  cu parintii etc. 

 

Art. 152 Sarcinile elevilor în practica pedagogică comasată : 

– participă la pregătirea școlii pentru deschiderea anului de învățământ; 

– participă la întocmirea planificării semestriale la clasa I/ clasa pregatitoare; prezintă la 30 

octombrie 2014 planificarile clasei la care a fost repartizat; 

– participă la organizarea și desfășurarea tuturor activităților din prima săptămână de școală, 

consemnând zilnic în caietul de practică aspectele semnificative observate;  

– studiază caracterizările elevilor veniți din grădiniță;  

– aplică probe psihologice stabilite de către profesorul de practică;  

– conduc/susțin două lecții/activități conform planificării realizate de învățătorul clasei, realizând 

proiect didactic la fiecare dintre acestea; 

– participă la activitatea metodică, desfășurată în prima săptămână de școală precum și la ședințele 

cu părinții școlarilor mici;  

– elaboreaza un referat tematic/caracterizarea clasei, pe baza observațiilor asupra modului de 

organizare și desfășurare a activității instructiv - educative în primele zile de școală ale copilului;  

– elaborează caracterizarea unui elev, din perspectiva temei de practică, urmărind în special 

adaptarea acestuia la regimul de viață școlară;utilizeaza rezultatele la probele psihologice aplicate 

si observatiile zilnice consemnate; prezintă documentul pe data de 25 septembrie 2014;  

– sprijină învățătorul în realizarea tuturor activităților din această săptămână, solicitând zilnic pe 

caietul de practică un calificativ privind prezența și participarea la programul clasei. 

Art.153 Prezentul capitol din regulament  a fost  elaborat pe baza următoarelor documente:  

- OMEN nr . 4927/ 29.08. 2013 , Anexa nr 1- Regulamentul de organizare si desfasurare a practicii 

pedagogice la liceele  din filiera vocationala , profil pedagogic . 

- PROGRAMA DE PRACTICĂ  PEDAGOGICĂ cuprinsă în ORDINUL nr.4875 din 6.11.2002 privind 

programele şcolare pentru specializarea învăţători –educatoare pentru clasele X –XII 

- PROGRAMA DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ pentru şcoli normale cu dublă specializare –extras din 

ORDINUL nr.4458/  7. IX 1998 (sarcinile cadrelor didactice care îndrumă practica pedagogică) 
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CAPITOLUL XI. Sigiliul și cheile școlii 

Sectiunea 1. Regimul sigiliului școlii 

Art.154 Sigiliul  se  păstrează  în  secretariat,  în  fişet  metalic,  documentele  ce  urmează  să  fie 

înregistrate la ieşire purtând ştampila şcolii. 

(1)Răspunderea folosirii sigiliului şcolii revine secretarelor. 

(2)La plecarea în concediu, secretarele predau sigiliul directorului şcolii. 

(3) Tuşul folosit pentru sigiliul şcolii are culoarea albastră, iar specimenul de ştampilă este următorul: 

 

Sectiunea 2 Regimul cheilor școlii 

Art.155 Persoanele  care  deţin  cheia  de  la  intrarea  şcolii  sunt:  directorul,  secretarul, paznicii, 

îngrijitoarele şi muncitorul de întreţinere. 

(1)Persoanele  sus  menţionate  poartă  răspunderea  materială  pentru  asigurarea  securităţii 
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localului. 

Art.156 Paznicii, îngrijitoarele şi muncitorul de întreţinere au acces în şcoală doar când îndeplinesc 

sarcini de serviciu primite de la conducerea şcolii. 

(1) În situaţia de mai sus permit accesul în şcoală doar persoanelor care desfășoară activităţi aprobate 

de conducerea școlii. 

Art.157 Uşile de la intrarea elevilor şi de la intrarea în sala de sport sunt prevăzute cu lacăte şi 

broaşte tip yală cu chei care sunt în posesia paznicilor, îngrijitoarelor şi administratorului. 

(1) Uşile sălilor de clasă sunt prevăzute cu broaşte tip yală cu chei, câte una de învăţător,  

diriginte şi îngrijitoarele de sector. 

(2)Uşile laboratoarelor, cabinetelor, camerelor de materiale și biblioteca sunt prevăzute cu broaşte 

tip yală, dintre care una la titularul încăperii şi a doua la administratorul şcolii, ca gestionar al 

întregului patrimoniu. 

Art.158 În arhiva şcolii au acces directorul, secretara şi administratorul. 

Sectiunea 3 Codurile de acces de la sistemul de alarmă 

Art.159 Codurile de acces în unitate au fost furnizate de S.C. DAF S.R.L., aduse la cunoștință individual 

personalului de pază și îngrijire. Instructajul privind utilizarea sistemului de alarmă s-a efectuat de 

către administrator și în urma acestuia s-a încheiat un proces verbal. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

  Art.160 Regulamentul  de  ordine  interioară  intră  în  vigoare  după  dezbaterea  lui  în  Consiliul 

profesoral şi aprobarea în Consiliul de administraţie.  

Art.161 În baza regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

şi a prezentului regulament, directorul unitaţii va încheia cu părintele acordul de parteneriat.  

Art.162 În maxim  termen de 15 zile de la data începutului de an școlar, învăţătorii /diriginţii, sunt 

obligaţi să-l prelucreze cu toţi elevii clasei în orele de dirigenţie şi cu părinţii la prima ședință a 

fiecărui an școlar . 
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