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CAPITOLUL I  –  ASPECTE GENERALE 

 

 Art.1. Regulamentul intern al Colegiului Economic „Hermes” Petroşani este întocmit conform 

„Constituţiei României”/2003, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „Legii nr.87/2006 privind asigurarea 

calităţii educaţiei”, a ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar”aprobat prin O.M.E.N.nr.5079/2016 şi alte acte normative elaborate de M.E.N.C.Ș. 

Art.2. Regulamentul Intern oferă cadrul organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii educaţiei 

naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 

religioasă etc. 

Art.3. Toate prevederile sale sunt obligatorii pentru toţi elevii, întregul personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic şi părinţi. 

Art.4. Regulamentul Intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii 

în Colegiul Economic „Hermes”. Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum 

și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație. 

Art.5. Regulamentul Intern se propune şi se dezbate de către Consiliul Profesoral şi este aprobat de 

către Consiliul de Administraţie, cu participarea reprezentantului organizaţiei sindicale. 

 Art.6. Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru directori, personalul didactic de 

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

cu unitatea de învăţământ. 

Art.7. Părinţii au obligaţia morală să sprijine şi să ajute şcoala, să prezinte propuneri în vederea 

creşterii calităţii muncii, a ordinii şi disciplinei, în şcoală şi în afara ei, în realizarea obiectivelor 

învăţământului. 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 

 

Art.8. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august. 

Art.9. Activitatea şcolară este organizată pe niveluri: liceal (ciclul inferior, ciclul superior), postliceal, 

învăţământ profesional, la cursuri de zi şi serale, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională, de 

limbile moderne care se studiază, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii prevăzute în Regulamentul 

Intern. 

Art.10.  

a) Activitatea şcolară începe în fiecare zi (luni – vineri) după cum urmează, între orele: 

   8–14 schimbul 1 

14–20 schimbul 2, pentru învățământul seral, profesional și postliceal 

Durata orei de curs este de 50 minute iar pauza este de 10 minute, după a treia oră de curs se stabileşte o pauză 

de 20 minute. Din 2 noiembrie va funcţiona orarul de iarnă pentru clasele din schimbul 2. 

b) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată durata orelor de curs şi durata pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea CA, cu aprobarea Inspectoratului 

Școlar; 

c) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale, etc., cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată; 

d) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatului şi cu 

aprobarea inspectorului şcolar general; 
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e) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la 

sfârşitul semestrului, respectiv a anului şcolar, stabilite de consiliul de administrație al unității. 

 

CAPITOLUL III - MANAGEMENTUL COLEGIULUI ECONOMIC ”HERMES” 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art.11.  Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 

Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

Art.12. Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.  

Art.13. La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, reprezentantul organizației 

sindicale, cu statut de  observator. 

Art.14. La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are 

statut de observator. 

Art.15. Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de 

ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi 

discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de 

convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau 

sub semnătură. 

Art.16. În componența consiliului de administrație, conform Ordinului M.E.N.C.Ș. nr.4621/2015  

privind modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliuli de 

administrație din unitățile de invățământ preuniversitar, face parte un reprezentant al elevilor care a împlinit 18 

ani, din cota rezervată părinților și cu drept de vot. 

Art.17.  Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună pe baza unui grafic stabilit la începutul 

anului şcolar (convocarea se face cu minimum 3 zile înainte) precum şi în şedinţe extraordinare la solicitarea 

directorului sau a 1/3 din membrii săi. Şedinţele extraordinare se convoacă cât mai operativ. 

 

DIRECTORUL 

Art. 18. Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia 

privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, 

precum şi cu prevederile prezentului regulament. 

Art.19. Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre 

didactice titulare , membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru 

ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

Art.20. Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, 

directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ teritoriale 

în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ, respective cu președintele consiliului județean, pentru 

unitățile de învățământ special.  

Art.21. Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 

Art.22. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de 

președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național. 

Art.23. Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Str. Independenţei 1A, Petroșani, jud. Hunedoara 

                                                                                                                                                                                                   tel/fax 0254/542252 

CIF 27329162  

                                                                                                                                  e-mail: lecohermespet@yahoo.com 

http://www.colegiul-hermes-petrosani.ro/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

„HERMES”  

PETROŞANI 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a 

primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului 

unităţii de învăţământ. 

Art.24. în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, 

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul 

anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia 

inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu 

posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

Art.25. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are urmatoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educațională; 

c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ; 

d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației 

publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor; 

e) asigură managementul operațional al unității de învățământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local; 

g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de 

învățământ; 

h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 

i) încheie parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit 

de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este 

prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este 

adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar. 

(1)În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții: 

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară, 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ; 

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de 

învățământ. 

(2) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, 

evaluarea, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și 

de selecția personalului nedidactic; 

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea 

personalului; 

e) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

 Alte atribuții ale directorului sunt: 
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a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliului de 

administrație; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre 

aprobare consiliului de administrație; 

c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru 

educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de 

Informații Integrat al Învățământului din Romania (SIIIR); 

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul Intern al unității de învățământ; 

e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic și 

nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație; 

g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii 

diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 

h) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile profesorului 

diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

i) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza 

hotărârii consiliului de administrație; 

j) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație; 

k) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

l) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al unității de 

învățământ; 

m) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale; 

n) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza hotărârii consiliului de administrație; 

o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor 

activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de 

administrație; 

p) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare; 

q) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 5 

educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități 

educative extracurriculare și extrașcolare; 

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității 

de învățământ; 

t) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor de 

catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

u) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului 

didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic  și nedidactic, de la 

programul de lucru; 

v) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea pentru performanțele unității de învățământ pe 

care o conduce; 

w) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 

x) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare: 
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y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; 

z)  răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și 

gestionarea documentelor de evidență școlară; 

aa) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți 

ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și 

control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și 

evaluare a calității sistemului de învățământ.  

(1)Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și 

orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractile colective de muncă aplicabile. 

(2) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentantul organizației sindicale 

reprezentative din unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de 

învățământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(3) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere 

disciplinară și se sancționează conform legii. 

Art. 26. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților, directorul emite decizii și note de serviciu. 

Art. 27. Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

Art. 28. (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația în 

vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

               (2) Perioada concediului anual de odihnă a directorului se aprobă de către inspectorul școlar general. 

 

DIRECTORUL ADJUNCT 

Art.29. Directorul adjunct: 

 îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului 

 îndeplineşte atribuţiile delegate de către director 

 îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Regulamentul intern 

 răspunde în faţa directorului, a Consiliului Profesoral şi a organelor de control pentru activitatea proprie, 

conform fişei postului. 

Art. 30. Funcția de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre 

didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. 

(1) Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct se face în conformitate cu 

metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

(2) Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a 

consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. 

În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele 

auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului 

de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a 

directorului adjunct al unității de învățământ. 

Art. 31. 

(1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educațional încheiat cu 

directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la contractul de 

management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 32. 
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(1) Perioada concediului annual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unității de 

învățământ. 

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate deține, conform 

legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau 

național. 

 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

Art. 33. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează 

documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidenţă. 

Art. 34. (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

 (2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii 

specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale. 

Art. 35. (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 

adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

 (2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 

propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor. 

 (3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa 

Consiliului profesoral. 

Art. 36.  Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de 

învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin informaţii de  interes 

public. 

Art. 37.  Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei 

şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 38. (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de 

diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi 

tehnic (PAS); 

b) planul operaţional al unităţii; 

c) planul managerial (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului 

unităţii de învăţământ. 

Art. 39. (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci ani. Acesta 

conţine: 

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia 

cucomunitatea locală şi organigramă; 

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip 
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PESTE); 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 

(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic corelează 

oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, 

judeţean şi regional. 

(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 

Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic. 

(4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se 

avizează 

de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 40. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de 

către director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar 

la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada 

anului şcolar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 

consiliul de administraţie. 

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

Art. 41. Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an 

şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se 

dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 42. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. 

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, 

responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

Art. 43. Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii;  

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 

 

 

 

CAPITOLUL IV - PERSONALUL COLEGIULUI  ECONOMIC ”HERMES” 

 

Personalul didactic 

Art. 44. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 
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Art. 45. Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și instruire 

practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, 

eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății. 

Art. 46. Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile 

legii.  

Art. 47. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai 

acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii. 

Art. 48. În unitatea de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul 

pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs.  

Personalul nedidactic 

Art. 49. 

(1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate de director. 

Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele 

concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic la Colegiul Economic ”Hermes” se face de către director, cu aprobarea 

consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 50. 

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor 

unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unității de învățământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire în funcție de 

nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare 

unității de învățământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea 

periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării securității 

copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 

Evaluarea personalului 

Art. 51. 

(1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare. 

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratul școlar realizează evaluarea periodică a resursei umane, 

în baza metodologiilor specifice. 

(3)Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul 

anului şcolar. 

Art. 52. 

(1) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor legale și ale 

regulamentului intern, în baza fișei postului. 

(2) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul 

evaluării conform fişei specifice. 
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Răspunderea disciplinară a personalului 

Art.53. 

Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 54. 

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL V - ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CADRELOR 

DIDACTICE 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

Art.55. 

(1) Consiliul profesoral al unității este constituit din totalitatea cadrelor didactice; președintele consiliului 

profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 

solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

(3) Cadrele didactice cu norma de bază în școală au dreptul și obligația să participe la toate ședințele 

Consiliilor profesorale; absența nemotivată de la ședințe se consideră abatere disciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru 

beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului 

cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor 

consiliului profesoral. 

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți 

desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor 

sociali, reprezentanți ai organizațiilor sindicale. 

(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze 

procesul-verbal de ședință. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-

verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima 

pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică 

ștampila unității de învățământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care 

conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, 

ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ. 

Art. 56. 

Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

(1) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 

(2) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ; 

(3) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic; 
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(4) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională 

a școlii; 

(5) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și 

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

(6) aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ; 

(7) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/ 

institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de 

amânări, diferențe și corigențe; 

(8) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 

(9) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, 

conform reglementărilor în vigoare; 

(10) avizează proiectul planului de școlarizare; 

(11) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se 

stabilește calificativul anual; 

(12) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită 

acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de 

autoevaluare a activității desfășurate de acesta;  

(13) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice; dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative 

din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului 

didactic; 

(14) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” personalului 

didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 

învăţământ; dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;  

(15) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte 

normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, 

formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;  

(16) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în 

condițiile legii;  

(17) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte 

atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

(18) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 

Art. 57. 

Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale. 

 

CONSILIUL CLASEI 

Art. 58. 

(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel 

puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și, 

pentru toate clasele, din reprezentantul elevilor clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte, liceal, profesional și postliceal. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situația o 
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impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

Art.59. 

Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 

(a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților; 

(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 

(c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în 

sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 

(d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare; 

(e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

Art.60. 

Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 

(b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de 

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în unitatea 

de învățământ și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor de 7,00 și mai mici 

decât 7,00; 

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

(e) participă la întâlniri cu  elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 

1/3 dintre elevii clasei; 

(f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la 

solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru 

elevi, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Art. 61. 

(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel 

puțin 2/3 din numărul acestora. 

(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale 

consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul 

care conține anexele proceselor-verbale. 

(3) Mediile la purtare de 7,00 și mai mici decât 7,00, sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 

consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 

din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

Art. 62. 

Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale 

 

CATEDRE/COMISII METODICE:  

Art.63. 

(1) Activitatea catedrei este coordonată de șeful catedrei ales prin vot secret de către membrii catedrei. 

(2) Ședințele catedrei se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii catedrei consideră că este necesar. 

Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră și 

aprobată de directorul unității de învățământ. 

Art. 64. 
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Atribuțiile catedrelor sunt următoarele: 

a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de 

învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și 

atingerii standardelor naționale; 

b) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

c) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor 

semestriale; 

d) elaborează instrumente de evaluare și notare; 

e) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor la 

disciplina/disciplinele respective; 

g) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 

h) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire specială a 

elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare; 

i) organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de învățământ, lecții 

demonstrative, schimburi de experiență etc.; 

j) implementează standardele de calitate specifice; 

k) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice. 

l)    propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu; 

m)  orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii. 

Art. 65. 

Atribuțiile șefului de catedră sunt următoarele: 

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei (întocmește planul managerial al catedrei, 

coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune 

planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei, precum și 

alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei; atribuția de șef de catedră este 

stipulată în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei; 

d) propune participarea membrilor catedrei la cursuri de formare; 

e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ; 

f) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; 

g) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității catedrei metodice, pe 

care o prezintă în consiliul profesoral; 

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. 

 Art. 66. La Colegiul Economic „Hermes” sunt constituite următoarele catedre: 

 Catedra de limba şi literatura română 

 Catedra de limbi moderne 

 Catedra de matematică-informatică 

 Catedra de ştiinţe 

 Catedra de socio-umane 

 Catedra de discipline economice  
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Art.67. Documentele catedrei sunt: 

 Decizia internă (emisă de director pentru şeful comisiei). 

 Tabelul membrilor. 

 Planul managerial. 

 Tematica şedinţelor de catedră. 

 Lista proiectelor catedrei. Se recomandă realizarea unor proiecte cu caracter interdisciplinar. 

 Proceduri. 

 Programele C.D.L.-uri (avizate de I.S.J.). 

 Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul). 

 Graficul interasistenţelor (au prioritate profesorii debutanţi, suplinitori şi cei înscrişi la concursurile 

pentru obţinerea gradelor didactice). 

  Procese verbale (întocmite cu ocazia şedinţelor de catedră, privind protecţia muncii etc.).   

  Descriptori de performanţă (inclusiv pentru excelenţă). 

 Situaţii statististice privind activitatea catedrei şi evoluţia rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, 

examene, concursuri). 

 Fişe de observare a lecţiilor, fişe de monitorizare (verificare planificări, verificare portofolii,  

parcurgerea programei, ritmicitatea notării, planificarea tezelor, a activităţilor organizate, a proiectelor / 

parteneriatelor) ce vor fi  completate şi predate la cererea C.A. / C.E.A.C, conform unui grafic stabilit 

la începutul anului şcolar. 

  Pentru monitorizarea  progresului şcolar, fiecare profesor va întocmi un catalog: 

Disciplina / Nr.crt./ Numele şi prenumele elevului / nota obţinută la testul iniţial / de progres / final / 

Observaţii – măsuri ce se impun. 

 Rapoarte semestriale de activitate. 

 Analiza rezultatelor obţinute de elevi la olimpiade, concursuri, testările naţionale, bacalaureat. 

 Planuri de îmbunătăţire a activităţii catedrei (pe baza analizei SWOT).  

 Planuri de îmbunătăţire recomandate de C.E.A.C. 

Comisiile din unităţile de învăţământ 

Art. 68.  
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar 

şi promovarea interculturalităţii; 

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu 

caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 
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Art. 69.  

 (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. în cadrul comisiilor prevăzute la art. 68 alin. (2) lit. 

b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 

nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 

reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ. 

 

COMISII DE LUCRU 

     Art.70. 

Comisii cu caracter permanent 

1. Comisia pentru curriculum 

2. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

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 şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității 

7. Comisia pentru programe și proiecte educative 

       Comisii cu caracter temporar şi ocazional 

1. Comisia pentru programe de susținere educațională 

2. Comisia de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare 

3. Comisia pentru recuperare și performanță școlară 

4. Comisia de recepție, inventariere, casare bunuri 

5. Comisia pentru examenele de diferenţe 

6. Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studiu 

7. Comisia pentru cercetare disciplinară (angajați) 

8. Comisia pentru frecvența, combaterea absenteismului și abandonului școlar 

9. Comisia de marketing 

10. Comisia de monitorizare a notării ritmice 

11. Comisia pentru evaluarea burselor şi a altor avantaje financiare acordate elevilor 

12. Comisia de gestionare SIIIR si Revisal 

13. Comisia de Cruce Roşie / voluntariat 

14. Comisia de disciplină și medierea conflictelor (elevi) 

15. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

16. Comisia pentru examene de diferențe 

17. Comisia paritară 

18. Comisia de mobilitate 

Art. 71. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administraţie putând decide formarea şi altor comisii), 

iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie. 

Art. 72.  Fiecare comisie va deţine o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, 

regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de 

activitate, rapoartele de analiză a activităţii, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul comisiei şi 

va fi păstrată la dispoziţia directorului. 
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COMISIA PENTRU CURRICULUM  

Art.73. Comisia pentru curriculum este compusă din şefii de catedră, directorii, responsabilul cu 

proiecte și programe educative, responabilul cu activități sportive și culturale. 

 Preşedintele consiliului este directorul şcolii. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar 

de Consiliul profesoral. 

Art.74. Comisia are următoarele atribuţii: 

 Procură documentele curriculare oficiale (planuri cadru şi ordine emise de minister prin care acestea 

sunt aprobate, programele şcolare, ghiduri metodologice, manuale şcolare) 

 Asigură aplicarea planului-cadru de învăţământ, aprobat anual prin ordin emis de minister 

 Se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extraşcolare 

  Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu şi a regulamentelor 

elaborate de minister şi R.O.F.U.I.P.  

 Asigură fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe baza experienţei resurselor umane ale 

şcolii şi pe specificul comunitar 

  Asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum 

  Asigură coerenţă între curriculum-ul naţional şi dezvoltarile locale, coordonarea dintre diferite 

discipline/module/catedre şi rezolvă conflictele de prioritate dintre profesorii de discipline, în interesul 

elevilor şi al unităţii şcolare 

Art.75. Dosarul Comisiei pentru curriculum conţine: 

 Copie după decizia de constituire a consiliului, pe care se face menţiunea ,,Conform cu 

originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei 

 Planul-cadru şi ordinul prin care acesta este aprobat 

 Oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum, aprobată de Consiliul Profesoral şi 

avizata de Inspectoratul şcolar 

 Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului 

 Alte documente elaborate de Consiliu şi aprobate conform legislaţiei 

Art.76. Comisia pentru curriculum elaborează: 

a) proiectul  curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, 

metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor; 

b) oferta educaţională a şcolii şi strategia de marketing; 

c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare; 

d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; 

e) programe şi planuri anuale şi semestriale. 

Art.77. Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 

 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

      Art. 78. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei 

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

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii cuprinde: 

a) 4 cadre didactice 

b) 1 reprezentant al parinților 

c) 1 reprezentant ai comunităţii locale 
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d) 1 reprezentant al elevilor. 

Art.79. Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau 

director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea 

membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

Art.80. Criterii de selecţie ale reprezentanţilor corpului profesoral: 

 Bine pregătit profesional 

 Cu rezultate bune obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii 

 Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou 

 Adept al muncii de calitate 

 Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale 

 Bun organizator 

 Fire neconflictuală 

Art. 81. Atribuţiile Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de organismul de conducere; 

 elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor 

educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul colegiului; 

  raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern; 

 realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi 

angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale; 

 elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, 

structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară; 

 elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor; 

 stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii 

referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care au participat elevii; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de 

bune practice elaborate de ARACIP. 

 

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

 Art.82. Comisia pentru perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor didactice este formată din  

membrii, desemnați de către consiliul de administraţie, pe baza propunerilor realizate în cadrul consiliului  

profesoral.  

 Art.83. Comisia se întruneşte lunar şi  ori de câte ori este nevoie. 

 Art.84. Atribuțiile comisiei pentru perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice sunt 

stabilite de către consiliul de administrație al școlii, în conformitate cu legislația în vigoare și nevoile reale ale 

instituției în domeniul dezvoltarii resurselor umane: 

 Consultarea strategiei instituției privind dezvoltarea în  perspectiva a resurselor umane; 

   Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice la nivelul anului școlar în curs;  

 Asumarea obiectivelor fundamentale ale instituției în privința dezvoltarii resurselor umane, cu proiecție 

pe anul școlar în curs; 

  Colaborarea cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de formare 

adresate cadrelor didactice din școală; 
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  Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv-

educative; 

  Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe și cursuri de perfecționare și 

formare continuă; 

  Propuneri de îmbunatățire a sistemului de formare profesională din școală; 

  Identificarea unor noi programe și proiecte destinate perfecționării și formării continue a cadrelor 

didactice din școală;  

  Participarea la cursuri de formare pe proiecte și programe comunitare;  

  Stimularea cadrelor didactice mai putin implicate în vederea participării la programe și proiecte 

comunitare; 

   Elaborarea unor scurte informări și rapoarte periodice privind perfecționarea și formarea continuă a 

cadrelor didactice din școală;  

 Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ și școlar în urma participării cadrelor didactice la 

programele și cursurile de formare.  

 să menţină permanent contactul cu I.S.J. Hunedoara şi cu alte instituţii abilitate, informându-se cu 

privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a 

acestora; 

 Art.85. Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficială a atribuțiilor de către unii membri ai comisiei, 

poate fi considerată o abatere prezumată și poate atrage după sine înaintarea propunerii consiliului de 

administrație către consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sancțiuni precum:  

a. atenționare verbală;  

b. atenționare scrisă;  

c. punerea în discuție în cadrul Comisiei de disciplină;  

d. diminuarea calificativului anual. 

 

COMISIA PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

Art. 86. Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea Legea  nr. 53/2003 – Codul muncii, 

modificată şi completată, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, Ordinul nr. 6429 / 19.12.2008 emis de Ministerul Educației, 

Cercetării și Tineretului, de numire a directorului. 

 Art. 87. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă are în subordine responsabilii de catedră ai  

disciplinelor ce folosesc laboratoarele, sala de sport, diriginţii claselor, secretar, administrator şi pe 

responsabilul compartimentului de protecţia muncii. 

Art.88. Componenţa comitetului se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de 

conducătorul unităţii sau de reprezentantul său care desemnează responsabilul compartimentului de protecţia 

muncii. 

Art.89. Atribuţiile Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă constau în: 

 prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

 organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi; 

 efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii 

activităţilor); 
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 prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în 

afara şcolii; 

 asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală. 

 Simularea unor acţiuni care vizează activitatea de sănătate în muncă; 

Art.90. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este 

nevoie. 

Art. 91. Atribuţiile subcomisiei PSI sunt: 

 Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă. 

 Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere 

ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare. 

 Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile 

necesare. 

 Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete,   săli de studiu, etc. planurile de evacuare în caz de 

incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu. 

 Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi 

în activitatea de prevenire a incendiilor. 

 

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN  

Art.92. 

(1) Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial,  îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în 

cadrul Colegiului Economic “Hermes”, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, 

eficace şi economic; 

(2) Comisia de control managerial intern se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului 

de administrație, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru 

aprobarea codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se stabilesc, 

în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de învățământ, de către conducătorul 

acesteia. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 93. 

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: 

a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice; 

b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea 

de coordonare; 

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor 

profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între 

structurile unități de învățământ. 
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COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE 

ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

Art. 94. 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității, funcționează conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență 

în unitățile de învățământ. 

Art. 95. 

(1) Componența și atribuțiile comisiei respectă reglementările naționale în vigoare. 

(2) Componența nominală a comisiei se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, 

după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație. 

Art. 96. 

Colegiul Economic ”Hermes”, în cadrul comisiei, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al 

unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

Art. 97. 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta 

și în zonele adiacente unității de învățământ, asigurarea unui mediu securizat în unitatea de învățământ se 

realizează de către administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, 

inspectoratul școlar și respectiv unitatea de învățământ. 

Art.98. 

Comisia este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului 

cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea 

delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ; în acest sens, comisia: 

 are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai 

jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

 elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învățământ; 

 propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a 

situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de 

învățământ. 

 elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ; 

 colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în 

scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității; 

 propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie la 

cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

 elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și 

procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, 

cât și o abordare constructivă; 

 identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, 

consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz; 
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 prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor școlii incluzive; 

 sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

 monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității; 

 elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

 elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, 

segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual 

de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ; 

 Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul 

unităților de învățământ. 

Art. 99. 

În unitatea de învățământ, se stabilesc condițiile de acces în școală personalului unității, elevilor și al 

vizitatorilor. 

Art. 100. 

(1) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul 

profesoral stabilește pentru elevi cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele 

asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Poliției Municipiului Petroșani sau 

inspectoratului județean de Jandarmi. 

Art.101. Comisia este formată din : 

 Director adjunct 

 Coordonatorul de proiecte şi programe educative/responsabilul Comisiei diriginţilor 

 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral 

 reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

 reprezentanţi ai Consiliului elevilor 

 reprezentant al autorităţii publice locale 

 Observator: Liderul sindicatului reprezentativ al unităţii 

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

Art.102. Comisia este formată din  membrii, desemnați de către consiliul de administraţie, pe baza 

propunerilor realizate în cadrul consiliului profesoral.  

Art.103. Comisia se întruneşte lunar şi  ori de câte ori este nevoie. 

Art.104. Comisia pentru  programe si proiecte educative are următoarele atribuții: 

 Asigură derularea proiectelor educative; 

 Stabilesc noi colaborări şi parteneriate; 

 Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...) 

 Organizează activitatea cercurilor, trupei de teatru, a grupurilor artistice, a echipei sportive, a 

echipei de majorete etc. 

 Coordonează pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, a Balului Bobocilor, a concursurilor şcolare, 

a serbărilor de Crăciun. 

 Coordonează participarea la/organizează activităţi menite să dezvolte în rândul elevilor o 
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atitudine proactivă orientată spre valorile europene. 

 

CAPITOLUL VI – RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

Art.105. 

(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un cadru 

didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea 

educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul 

unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei diriguiților, cu consiliul reprezentativ al părinților pe 

școală, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și 

neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea pe 

baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Nationale și Cercetării Științifice privind educația 

formală și non-formală 

(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare 

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar 

din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare 

Art.106. 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții: 

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 

c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu 

planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și ministerului, în 

urma consultării părinților și a elevilor. 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a 

absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru 

dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, 

sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și 

posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației; 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația 

disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

g) prezintă consiliului de administrație rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia; 

h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 

i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 

j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii 

legali pe teme educative; 

k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul 

unității de învățământ; 

l) îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din internatele școlare; 
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m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de 

parteneriat educațional;  

n) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

Art. 107. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

conține: 

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 

c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare; 

d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 

e) programe educative de prevenție și intervenție; 

f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor; 

g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 

h) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 

i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și Ministerului Educației Nationale și Cercetării Științifice, privind activitatea 

educativă extrașcolară. 

Art.108. 

(1) Inspectoratul școlar va stabili o zi metodică pentru coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare. 

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se 

regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și 

extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ. 

PROFESORUL DIRIGINTE 

Art. 109. 

(1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul liceal, profesional și postliceal se realizează prin 

profesorii diriginți. 

(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii. 

(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 

Art. 110.  

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului 

de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 

(2) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte 

pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

(3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate 

din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă. 

Art. 111. 

(1) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform proiectului 

de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează și se 

avizează de către directorul adjunct sau directorul unității. 

(2) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual 

de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu particularitățile educaționale ale clasei 

respective. 

(3) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru 

elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 
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a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”; 

b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, educație 

civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație antiseismică, antidrog, 

prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenței etc., în conformitate cu 

prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de 

M.E.N.C.Ș, în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 

(4) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după consultarea 

elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv 

de elevi. 

(5) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o 

coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor 

de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz; în situația în care aceste activități se desfășoară în afara 

orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfășurarea 

activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat 

acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către 

profesorul diriginte elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități 

se realizează cu aprobarea directorului unității, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a 

cadrelor didactice. 

Art. 112. 

(1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități 

de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii legali. 

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte 

stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, 

pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare 

clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

acestora și se afișează la avizierul școlii. 

Art. 113. 

Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori este 

cazul; 

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 

e) activități educative și de consiliere; 

f) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 

2. monitorizează: 

a) situația la învățătură a elevilor; 

b) frecvența la ore a elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat; 

3. colaborează cu: 
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a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru 

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și 

pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei; 

c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte 

educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea 

sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații 

deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în 

activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de Informații 

Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la 

elevii clasei; 

4. informează: 

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ; 

b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la 

alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor; 

c) părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de 

câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe nemotivate; 

informarea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările 

disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 

Art. 114. 

Profesorul diriginte are și alte atribuții: 

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori sau 

susținători legali și de consiliul clasei; 

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament și de 

Regulamentul de Ordine Interioară; 

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în 

carnetul de elev; 

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la 

învățătură și purtare; 

f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 

g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: catalogul clasei, 

carnetele de elevi, fișa psihopedagogică; 

h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 

i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
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j) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 _____________ 

CAPITOLUL VII – PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV  

 

Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ. 

 

 Art.115. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice realizează un ansamblu de acţiuni pentru 

formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de 

Legea Învăţământului. 

 Art.116. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de 

laborator, etc.) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive, etc.). 

 Art.117.  Structura anului școlar - este cea stabilită de M.EN.C.Ș în fiecare an şcolar. 

 Art.118. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, în prima zi a 

anului şcolar începând cu ora 10.00. Disciplina este asigurată de cadrele didactice desemnate de Consiliul de 

administraţie care stabilesc dispunerea claselor şi de diriginţi (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să 

desemneze un înlocuitor). 

 Art.119. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi prilej cu 

care se atribuie diplome şi premii. Premiile se atribuie conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”. Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni, care se aprobă 

în Comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor.  Festivitatea de premiere se 

organizează după un program stabilit de Consiliul de administraţie  şi Comisia educativă. La festivitatea de 

premiere este obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele). Diriginţii asigură totodată disciplina 

pe timpul festivităţii. 

 Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare. 

 Art.120. Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii 

temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de 

M.E.C.S.(pentru orele din trunchiul comun).   

 Art.121. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a 

conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii. 

Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte posibilităţile de 

înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform prevederilor Statutului 

personalului didactic. 

 Art.122. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările 

curriculare  anuale și semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare disciplină şi clasă înaintea 

începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare catedră. Semestrial se întocmeşte 

planificarea calendaristică, pe teme/lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul catedrei şi sunt aprobate 

de şeful de catedră. Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii colegiului în cel mult 2 

săptămâni de la începerea fiecărui semestru. Un exemplar din planificarea curriculară şi un exemplar din 

planificarea calendaristică se depun la mapa catedrei, la directorul adjunct. Şeful catedrei verifică lunar stadiul 

parcurgerii programei. 

 Art.123. În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E.N.C.Ș Manualele alternative vor fi 

recomandate elevilor de profesorii claselor, dacă este posibil, înainte de finalul anului şcolar curent. 
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CAPITOLUL VIII – STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI 

DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

Compartimentul secretariat 

Art. 124. 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar șef, secretar și informatician. 

Compartimentul secretariat este subordonat directorului și îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările 

legale și/sau atribuite, prin fișele postului. 

(2) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau alte 

persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație. 

Art. 125. 

Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități: 

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii 

de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de administrație ori de 

către director; 

d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței 

acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administrație; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, 

potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale 

examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa postului; 

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea documentelor 

create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții 

pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate 

cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență 

școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; 

i) păstrarea și aplicarea sigiliului unității, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, 

pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se 

realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; 

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 

k) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor 

sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre școală și angajați, 

părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

l) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ; 

m) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ; 

n) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

o) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

p) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 
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q) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din cadrul 

autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități competente în 

soluționarea problemelor specifice; 

r) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de 

muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina 

sa. 

Art.126. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. Acest program se desfăşoară zilnic 

între orele 8,00 – 16,30, iar vinerea până la ora 14,00. 

Art. 127. 

(1) Secretarul șef/Secretarul pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind responsabil cu 

siguranța acesteia. 

(2) Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs 

secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existența tuturor 

cataloagelor. 

(3) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de 

către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității, cu acordul prealabil al personalului 

solicitat. 

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de 

studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 

 Serviciul financiar 

Art. 128. 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt 

realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor 

financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în 

vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor. 

(2) Din serviciul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de 

legislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau „contabil șef’. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

Art. 129. 

Serviciul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și 

contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția 

bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității și 

înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
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g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul 

de administrație consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 

i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul local și față de terți; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, 

respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității; 

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective 

de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație. 

Management financiar 

Art. 130. 

(1) Întreaga activitate financiară a Colegiului Economic ”Hermes” se organizează și se desfășoară cu 

respectarea legislației în vigoare 

(2) Activitatea financiară  se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile 

provenite din cele trei forme de finanțare - de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii sau 

din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației 

bugetare. 

Art. 131. 

Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorul și consiliul de administrație actualizează 

și definitivează programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru 

asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 132. 

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare 

Compartimentul administrativ 

Art. 133. 

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din 

personalul nedidactic al Colegiului Economic ”Hermes”. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului adjunct. 

Art. 134. 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) gestionarea bazei materiale a Colegiului Economic ”Hermes”; 

b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității; 

c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Colegiului Economic ”Hermes”; 

e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul Colegiului 

Economic ”Hermes”.  

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența, 

utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului 

financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 
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g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 

corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității, pe linia securității și sănătății în 

muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor de 

atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de 

închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice; 

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

Management administrativ 

Art. 135. Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Colegiului Economic ”Hermes” 

se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Art. 136. 

(1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea Colegiului Economic ”Hermes” se 

realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 

directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității se supun aprobării 

consiliului de administrație de către director sau, după caz, de către directorul adjunct, la propunerea motivată 

a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

Art. 137. Bunurile aflate în proprietatea Colegiului Economic ”Hermes” sunt administrate de către 

consiliul de administrație. 

Art. 138. Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a 

Colegiului Economic ”Hermes”, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

 

Biblioteca școlară 

Art. 139. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art.140. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat 

de completarea raţională a fondului de publicaţii şi de carte. 

Art.141. Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt: 

a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută la elaborarea lucrărilor, punând la dispoziţia acestora  instrumente 

de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în 

colecţiile bibliotecii; 

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă. 

Art.142. Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, 

întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări 

de manuale, etc. 

Art. 143. Biblioteca funcţionează după următorul program: luni, marţi, miercuri ,vineri între orele 8-

16, 30; și vinerea până la ora 14; 

Art.144. Comenzile pentru manuale /culegeri/caiete tip/alte publicaţii necesare procesului educativ se 

centralizează de către bibliotecar, iar comanda se face de şcoală. 

Art.145. Se interzice comercializarea în şcoală a publicaţiilor fără aprobarea directorului. 
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Art.146. Atribuţiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fişa postului. 

 

CAPITOLUL IX – BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAȚIEI 

 

Dobândirea și exercitarea calității de elev 

Art. 147. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai educației sunt elevii. 

Art. 148. 

(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului Regulament și a 

altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali.  

Art. 149. Înscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal sau profesional, respectiv în anul I din 

învățământul postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației și 

cercetării științifice. 

Art. 150. Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 

specifice de admitere în clasa respectivă. 

Art. 151. 

(1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la 

activitățile existente în programul Colegiului Economic ”Hermes”. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar. 

Art. 152. 

(1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, 

de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea 

sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al 

elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente 

medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu pot depăși 20 de ore pe 

semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către director. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă 

viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/cametele de sănătate ale elevilor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la 

reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate. 

Art. 153. 

(1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-

antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/ asociațiilor 

sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul poate aproba motivarea absențelor 

elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, național și internațional. 

(2) Directorul aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele școlare naționale, 

internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoțitori. 
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Art. 154. Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul 

anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

Art. 155. 

Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenție și 

altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 

Statutul elevilor din învățământ 

Drepturile elevilor 

Elevii Colegiului Economic „Hermes” Petroşani se bucură de toate drepturile legale prevăzute în 

Constituţia României, în Legea Educației Naționale nr.1/2011, în Carta Drepturilor Copilului şi în Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar de stat, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016 precum şi Statutul Elevului aprobat prin OM 

4742/10.08.2016;  
 

Drepturi educaţionale 
Art. 156. Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de 

învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și 

competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, 

respectiv părinți, tutori sau susținători legali. 

Art. 157. 

(1) Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de 

calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Conducerea și personalul de la Colegiul Economic ”Hermes” au obligația să respecte dreptul la imagine al 

elevilor. 

(3) Nici o activitate organizată în Colegiul Economic ”Hermes” nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

elevilor. 

(4) Conducerea și personalul din Colegiul Economic ”Hermes” nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale 

acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 

(5)Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de 

curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 158. Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-

cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele 

didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a 

atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

Art. 159. 

(1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele 

evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului, reevaluarea lucrării scrise. 

Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din 
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unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma 

reevaluării.  

(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma 

reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată; în 

cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, 

contestația este acceptată. 

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece 

nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de 

învățământ. 

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

Art. 160. 

(1) Conducerea  Colegiului Economic ”Hermes” este obligată să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor 

primari, baza materială și sportivă pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Elevii pot fi cazați în internat și pot mânca la cantina școlii, în condițiile stabilite de consiliul de 

administrație. 

Art. 161. 

(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat din cadrul Colegiului Economic ”Hermes” au 

dreptul la școlarizare gratuită. 

(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență pot beneficia de diferite tipuri de burse: 

de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională. 

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării 

științifice. 

(4) Consiliul local stabilește anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul burselor care se acordă din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către consiliul de 

administrație, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor. 

(6) Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte 

persoane juridice sau fizice. 

Art. 162. 

Colegiul Economic ”Hermes” este obligat să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și 

informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării 

profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate. 

Art. 163. 

(1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanțe 

școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități 

culturale și sportive. 

(2) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, 

ale elevilor. 

 

 

 

Drepturi sociale 

Art. 164. 

(1) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației 
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naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor. 

(2) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la 

spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile 

publice. 

(3) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe teritoriul României 

de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3). 

Art. 165. 

(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal și postliceal de stat, particular autorizat/acreditat 

beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de 

suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval. 

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport 

menționate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic. 

(3) Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot fi școlarizați 

în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate 

cu prevederile legale. 

(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în gazdă cărora 

li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru. 

Art.166. 

(1) Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învățământul 

obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților economici sau al colectivităților locale, al 

societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situații 

bine justificate, servicii de transport, de masă și de internat. 

(2) În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează costurile aferente frecventării 

liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum și costurile pentru cei 

care frecventează învățământul profesional. 

Art.167. 

Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au dreptul să fie 

evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și 

extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară. 

Art. 168. 

(1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi ca și 

ceilalți elevi. 

(2) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al 

ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ de masă, special și special 

integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență. 

(3) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie 

defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale. 

(4) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări 

profesionale corespunzătoare. 

(5) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă 

beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de 

protecție a copilului, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă. De aceleași drepturi 
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beneficiază și copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, care 

pot primi și cazare gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale. 

Art. 169. 

(1) Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili 

din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală. 

(2) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac în conformitate cu 

prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

Art. 170. 

(1) Elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare. 

(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate ale copiilor, în 

tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora. 

 

Drepturi de asociere şi de exprimare 

   Art. 171. 

(1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, 

artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de 

directorul unității de învățământ. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care 

sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja 

sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora. 

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în unitatea de 

învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de administrație. în acest caz, 

aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale 

organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu 

privire la securitatea persoanelor și a bunurilor. 

(4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ contravine principiilor 

legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul unității de învățământ poate propune 

consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii consiliului, poate 

suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități. 

(5) Dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

(6) Dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului 

didactic sau administrativ; 

(7) Dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor 

din unitatea de învăţământ preuniversitar, 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) În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, 

sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile prezentului Regulament, directorul 

propune consiliului de administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, 

le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.  

Alte drepturi 

Art. 172 
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 
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a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de 

învăţământ vor emite documentele solicitate, conform 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 unitatea de învăţământ preuniversitar, 

procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi 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; 

 

Obligațiile elevilor 

Art. 173 
Elevii au următoarele 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 Colegiului Economic Hermes: dimineața se închide ușa de acces 

elevi la ora 8
15

(pentru elevii navetiști) și  pe perioada orelor de curs;  în cazuri excepționale elevii pot părăsi 

incinta școlii în timpul orelor pe baza biletului de voie dat de către profesor; 

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;    

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; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 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; 
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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.  

 

Interdicţii 

Art. 174.  

Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu 

educațional etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice si mijloace de 

învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de invatamant etc.); 

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţămant materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatiii de invatamant sau 

care afecteaza participarea la programul scolar; 

e) sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant; 

f) sa detina, sa consume sau sa comercializeze, in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia, 

droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de noroc; 

g) sa introduca si/sau sa faca uz in perimetrul unitatii de invatamant de orice tipuri de arme sau de alte produse 

pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai 

educatiei si a personalului unitatii de invatamant; 

h) sa posede si/sau sa difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

i) sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la 

aceasta prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului 

didactic, dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; în acest caz, telefonul 

elevului va fi închis, preluat de către profesorul de la clasă și predat la direcțiune, urmând să fie îmânat 

părintelui (tutorelui legal) pe bază de semnătură. 

j) sa inregistreze activitatea didactica; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa inregistrarea, doar cu 

acordul cadrului didactic, in cazul in care aceasta activitate poate contribui la optimizarea procesului 

instructiv-educativ; 

k) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de 

invatamant; 

l) sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare; 

m) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul 

unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a acestora; 

n) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei; 
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o) sa paraseasca incinta unitatii de invatamant in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul 

profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte; 

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

r) sa aiba o atitudine care constituie o amenintare la adresa sigurantei celorlalti elevi si/sau a personalului 

unitatii de invatamant. 

 Art.175. Elevii au obligaţia să respecte prevederile ROFUIP, la care se adaugă si următoarele 

precizări: 

a) Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă conform planificării şi de a respecta obligaţiile ce le 

revin în această calitate; 

b) Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe clasă  au următoarele atribuţii: 

 Să controleze, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor materiale din 

sala de clasă şi să anunţe profesorul de serviciu/dirigintele dacă sunt bunuri deteriorate sau dacă lipsesc 

anumite dotări. 

 Să şteargă tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în timpul orelor, la solicitarea profesorului. 

 La începutul programului preia de la elevul de serviciu pe şcoală (de la cancelarie) creta necesară; 

 La începutul fiecărei ore de curs, numeşte elevii absenţi la ora respectivă; 

 Semnalează profesorilor de serviciu pe şcoală eventualele accidentări ce au loc în clasă, în pauză; 

 Aeriseşte clasa în fiecare pauză şi urmăreşte păstrarea curăţeniei; 

c) Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, sume mari de bani îşi asumă 

responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolară nu răspunde  şi nu recuperează bunurile 

menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor; 

d) Băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene, la activităţile 

educative; excepţie fac orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în care elevii sunt direct 

implicaţi; 

e) Având în vedere profilul colegiului este interzis elevilor să-şi facă tatuaje și machiaje stridente, să 

poarte tunsori  şi haine indecente (transparente, excesiv de scurte, strâmte, decoltate  etc.); la fete -

unghiile cu dimensiuni exagerate și colorate strident; 

f) Este interzis elevilor să fumeze în incinta şi în perimetrul şcolii; 

g) Elevii nu au voie să introducă în şcoală patine cu rotile, skate-boarduri, aparate radio, casetofoane; 

h) Elevii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile în timpul orelor; 

i) Este interzisă utilizarea în şcoală, în ora de curs, a aparatelor foto sau a aparatelor foto incluse în 

telefonul mobil şi a aparatelor de înregistrat;  

j) Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane străine (ex: foşti 

colegi, rude, cunoştinţe, prieteni). Elevii străini de şcoală care vor încălca această regulă şi vor fi prinşi 

de organele  abilitate vor fi amendaţi; 

k) Elevii nu au voie să introducă în  perimetrul  şcolii, petarde, pocnitori, arme sau să difuzeze materiale 

cu caracter obscen etc. 

l) Elevii nu au voie să consume în  perimetrul şcolii seminţe, gumă de mestecat în sala de clasă, pe holuri 

în sala de sport, în cantină, să arunce ambalajul de la diferite produse în incinta şcolii. 

m) Elevii nu au voie să incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice; 

n) Elevii nu au voie să chiulească de la ore; nu au voie să iniţieze şi/ sau să participe la o acţiune colectivă 

de chiul de la programul de şcoala şi să frecventeze în timpul orelor de curs diferite localuri, să joace 

cărţi în pauze sau la ore; 

o) Elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray colorat, cu vopsea 

pe mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc; 
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p) Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la acţiuni prin care să 

păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ; 

q) Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din liceu, ale 

personalului unităţii de învăţământ; 

r) Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul programului decât în mod excepţional cu avizul 

directorului/dirigintelui şi acceptul părinţilor; 

s) Elevii nu au voie să staţioneze pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs; uşile se închid la 5 minute 

după ce s-a sunat de intrare şi se deschid numai la pauză, excepţie făcând situaţiile de forţă majoră; 

t) Elevii scutiţi de efort fizic (zi, semestru, an şcolar) sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie 

fizică şi să rămână sub supravegherea profesorului; 

u) Elevii care la sfârşitul semestrului cumulează mai mult de 50 % absenţe motivate sau nemotivate 

rămân cu situaţia neîncheiată pe semestrul respectiv, urmând să-şi încheie situaţia în primele patru 

săptămâni din semestrul al doilea sau în perioada de încheiere a situaţiilor şcolare din luna august; 

v) Elevii care din motive de sănătate, la recomandarea medicului, sunt scutiţi de efort fizic vor prezenta la 

şcoala documentul respectiv, în termen de 7 zile de la emiterea documentului. 

w) Până la maximum data de 1noiembrie elevii apţi de efort fizic vor prezenta de la medicul de familie 

adeverinţa de sănătate, conform căreia pot participa la ora de educaţia fizică fără riscuri; 

x) Elevii care absentează motivat la mai mult de 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la una sau mai multe discipline, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în 

documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le consideră justificate, pot solicita, în 

scris, consiliului clasei, încheierea situaţiei şcolare, cu condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să 

participe la cursuri şi să poată fi evaluaţi; 

y) Elevii nu au voie să deterioreze bunurile din şcoală; 

z) Elevii nu au voie să provoace vătămări fizice, accidentarea altor persoane, tulburarea gravă a activităţii 

şcolare; 

aa) Elevii nu au voie să cheme în perimetrul  şcolii, pentru aşa numitele “răfuieli”, “intimidări”, alţi elevi, 

rude, cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de situaţii vor fi sancţionaţi după caz, cu: eliminare, 

scăderea notei la purtare , exmatriculare, iar persoanele adulte implicate vor răspunde penal; 

bb) Elevii nu au voie să blocheze căile de acces în instituţie; 

cc) Elevii nu au voie să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc. 

 

Art.176. Elevilor interni le sunt interzise: 

a) introducerea sau tolerarea persoanelor străine; 

b) introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, fumatul; 

c) folosirea reşourilor sau a altor aparate electrice, cu excepţia celor puse la dispoziţie de 

administraţie, în locuri special amenajate; 

d) introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice; 

e) pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere sau pe ferestre; 

f) practicarea jocurilor de noroc; 

g) lipirea pe pereţii camerelor de fotografii sau decupaje cu scene obscene sau care contravin 

moralei creştine; 

h) schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie; 

i) aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi a resturilor 

menajere. 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Str. Independenţei 1A, Petroșani, jud. Hunedoara 

                                                                                                                                                                                                   tel/fax 0254/542252 

CIF 27329162  

                                                                                                                                  e-mail: lecohermespet@yahoo.com 

http://www.colegiul-hermes-petrosani.ro/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

„HERMES”  

PETROŞANI 

Art.177.  Elevii interni răspund material şi disciplinar pentru lipsurile de inventar şi deteriorările 

bunurilor încredinţate spre folosinţa personală şi colectivă din cameră. 

Art.178. În excursii  şi tabere elevii vor respecta următoarele reguli de comportament: 

a) înscrierea în excursie/tabără se face numai cu acordul scris al părinţilor elevului; 

b) se impune un comportament civilizat pe tot parcursul călătoriei şi pe parcursul tuturor 

activităţilor desfăşurate; 

c) se impune punctualitate în toate situaţiile; 

d) pe parcursul călătoriei este interzisă circulaţia pe scări, cu capul pe geam sau circulaţia în alte 

locuri şi poziţii improprii; 

e) este interzisă urcarea sau coborârea  în/din mijlocul de transport în timpul mersului; 

f) dacă se circulă cu trenul  - pe parcursul călătoriei - nu se coboară în staţie nici pentru apă nici 

pentru aprovizionare cu alimente, reviste etc.; 

g) la locurile de cazare se va menţine ordinea, disciplina, liniştea; nu se permite folosirea 

mijloacelor audio-video la intensitate mare; 

h) în camere, în spaţiile anexe şi în mijloacele de transport se menţine curăţenia şi nu se consumă 

alcool, droguri, ţigări; 

i) orice plecare individuală, îndepărtare de grup se face cu anunţarea profesorului însoţitor 

Art.179. Nerespectarea acestor reguli atrage după sine măsuri disciplinare (scăderea notei la purtare, 

avertisment sau chiar exmatricularea în situaţii deosebite). 

 

Recompense si sanctiuni ale elevilor 

Recompensarea elevilor 

Art. 180.  

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament 

exemplar pot primi urmatoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor clasei; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; 

c) comunicare verbala sau scrisă adresată parinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul 

este evidentiat; 

d) burse de merit, de studiu, si de performanta  

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unitatii de invatamant, ori de agenti economici 

sau de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate; 

h) premiul de onoare al unitatii de invatamant. 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la 

olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în 

conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

Art.181.   

*         Se acordă premii  la sfârşitul anului şcolar pentru învăţătură şi purtare, în ordinea descrescătoare a 

mediilor, respectându-se următoarele condiţii: 

a) premiu I dacă media generală este de cel puţin 9,50; 

b) premiul al  II - lea, dacă media generală este de cel puţin 9,00; 

c) premiul al  III - lea dacă media generală este de cel puţin 8,50; 

d) mentiune dacă media generală este de cel puţin  puţin 8,00; 
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*         Se acordă premii pentru locurile I, II, III, menţiune şi premii speciale obţinute la concursurile  naţionale 

şi internaţionale. 

*         Pentru comportare ireproşabilă, frecvenţa anuală între 90 – 100% şi cea mai mare medie generală pe 

şcoală, se acordă diploma “Cea mai bună clasă” (la propunerea dirigintelui). 

*         Se acordă anual diploma “Elevul anului în şcoală” conform criteriilor: 

-            fapte morale deosebite; 

-            rezultate la învăţătură (media cel puţin 9.00) 

-            media 10 la purtare 

-            participarea şi organizarea unor activităţi extracurriculare (în folosul şcolii şi al elevilor) 

*         Se acordă anual premiul “Şef de promoţie” la propunerea diriginţilor şi consiliului de administraţie 

pentru un elev din clasa a XII pe baza următoarelor criterii: 

            Media anuală cea mai mare la învăţătură în clasel a IX-XII 

            Media la purtare 10. 

Art.182.  Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul Colegiului Economic 

“Hermes”, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii. 

 Art.183. Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit Comisia de acordarea a drepturilor 

elevilor va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, 

până la începerea anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la eventuala Hotărâre de Guvern care 

reglementează acest lucru. 

 Diriginţii vor comunica aceste condiţii la clase şi vor întocmi totodată o fişă statistică privind situaţia 

socio-economică a familiilor elevilor. În fişă vor fi nominalizaţi şi elevii îndreptăţiţi să primească burse sociale 

sau ajutor financiar, din surse extrabugetare, burse de studiu şi de merit specificând şi motivele. O copie a fişei 

va fi depusă la Comisia de burse în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. 

 Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune cerere însoţită de actele corespunzătoare la 

secretariat (unde vor fi înregistrate individual) în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. 

Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte. 

 Art.184.  Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la primărie sau alte 

organe, instituţii pentru eventuale burse sau ajutoare din fonduri extrabugetare. 

Cererile nedepuse în termenul anunţat sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de 

Comisia de burse. 

Art.185. Elevii beneficiază de învăţământ public gratuit privind utilizarea bazei materiale, acordarea 

asistenţei medicale, acordarea manualelor pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a; 

Art.186. Elevii au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, manifestări sportive şi transport în 

comun. 

 

 Sancțiuni aplicate elevilor 

Art. 187.  

(1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, 

vor fi sanctiona si in functie de gravitatea acestora. 

(2) Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele: 

a) observatia individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de 

invățământ; 
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e) preavizul de exmatriculare; exceptie învăţământul obligatoriu 

f) exmatricularea, exceptie învăţământul obligatoriu. 

(3) 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. 

(4) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, 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 statut. 

(5) 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 învăţământ sau în afara 

activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice 

context. 

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

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

Art. 188.  
(1) 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.  

(2) Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 189.  

(1) Mustrarea scrisa consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul diriginte, cu indicarea faptelor 

care au determinat aplicarea sanctiunii. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune, spre validare.  

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi 

prezentat consiliului profesoral de catre profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului in care a fost aplicat. 

(4) Mustrarea scrisa este redactata de profesorul diriginte, este semnata de acesta si de catre director, este 

inregistrata in registrul de intrari-iesiri al unitatii de invatamant; documentul va fi inmanat parintilor, tutorilor 

sau sustinatorilor legali, personal, de catre diriginti sub semnatura sau transmis prin posta, cu confirmare de 

primire. 

(5) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul sub care a fost inregistrat in registrul 

de intrari-iesiri al unitatii. 

(6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. 

Art. 190.  

(1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, 

aprobat prin hotararea consiliului profesoral. 

(2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare aprobat de consiliul profesoral al unitatii de 

invatamant. 

Art. 191.  

(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, in aceeasi unitate de invatamant sau la o alta unitate de invatamant, 

se propune de catre consiliul clasei, se aproba de catre consiliul profesoral si se aplica prin inmanarea, in scris 

si sub semnatura, a sanctiunii, de catre profesorul diriginte/director, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal 

al elevului minor sau elevului, daca acesta a implinit 18 ani. 

(2) Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol. 
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(3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de 

invatamant la care finalizeaza cursurile semestrului din anul scolar respectiv. 

Art. 192.  

(1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste de catre 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 școlar, se semneaza de catre acesta si de director si se inmaneaza si sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau elevului, daca acesta a implinit 18 ani. 

(2) Sanctiunea nu se aplica elevilor din invatamantul obligatoriu. 

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in 

raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. 

(4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitatii. 

Art. 193.  

(1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris, pana la 

sfarsitul anului scolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de 

studiu; 

b) exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant; 

c) exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp.  

(3) Sanctiunea nu se aplica elevilor din invatamantul obligatoriu. 

Art. 194.  

(1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de 

studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri grave, 

prevazute de prezentul Regulament sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant. 

(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu 

sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar. 

(3) Sanctiunea se aproba in consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Daca abaterea consta in 

absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea 

preavizului de exmatriculare. 

(4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, si 

in registrul matricol. 

(5) Sanctiunea se comunica, de catre directorul unitatii de invatamant, in scris si sub semnatura, parintelui, 

tutorelui sau sustinatorului legal sau chiar elevului, daca acesta a implinit 18 ani. 

(6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de 

invatamant. 

Art. 195.  

(1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul 

superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre 

consiliul profesoral. 

(2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, si 

in registrul matricol. 

(4) Sanctiunea se comunica de catre director, in scris si sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului 

legal si chiar elevului, daca acesta a implinit 18 ani. 
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(5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de 

invatamant. 

Art. 196 
(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

 

Anularea sancţiunii 

Art. 197.  

(1) Masura complementara privind scaderea notei la purtare asociata uneia dintre sanctiunile se poate anula 

daca elevul sanctionat dovedeste un comportament ireprosabil, pana la incheierea semestrului/anului scolar. 

(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a masurii privind scaderea notei la purtare, se aproba de 

autoritatea care a aplicat sanctiunea. 

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 198.  

(1) Pentru elevii din invatamantul secundar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de 

studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina/modul, nota la purtare se 

scade cu cate un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior, nu pot fi admisi in unitatile de 

invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic. 

 

Pagube patrimoniale 

Art. 199.  

(1) Elevii care se fac vinovati de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unitatii de invatamant sunt 

obligati, personal sau prin parintii, tutorii sau sustinatorii legali sa acopere, in temeiul raspunderii civile 

delictuale pentru fapta proprie sau al raspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de 

lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile sau sa suporte toate cheltuielile pentru 

inlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

(2)  In cazul deteriorarii/distrugerii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc manualul cu 

un exemplar nou, corespunzator disciplinei/modulului, anului de studiu si tipului de manual. In caz contrar, 

elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 

 

Contestarea 

Art. 200.  

(1) Contestarea sanctiunilor prevazute la Art. 187 cu exceptia exmatricularii din toate unitatile de invatamant, 

se adreseaza, de catre parinte, tutore sau sustinator legal/elevul major, in scris, Consiliului de Administraţie al 
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unităţii de învăţământ, in termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sanctiunii. Exmatricularea din toate 

unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la Ministerul Educatiei Nationale, in termen de 5 zile 

lucrătoare de la comunicarea sanctiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de 

învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de 

contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

 

Art. 201.-Alte sancţiuni aplicate elevilor 

Abaterea disciplinară Sancţiunea pentru  prima abatere 
Sancţiune pentru abateri 

repetate 

1.Consumul gumei de 

mestecat în sala de clasă, pe 

holuri şi în sala de sport 

Observaţie individuală 

 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct/ semestru 

2.Consumul de seminţe în 

incinta şi  perimetrul şcolii 

Efectuarea unor acțiuni de ecologizare 

în curtea școlii (3-5 zile) monitorizate de 

profesorul de serviciu 

Scăderea mediei la purtare cu 1 

punct/ semestru 

3.Folosirea toaletelor de sex 

opus 

Observație individuală Scăderea notei la purtare cu 1 

punct/ semestru 

4.Folosirea telefoanelor 

mobile și/ sau a altor 

mijloace de înregistrare 

audio-video în timpul orelor 

de curs, examenelor şi 

concursurilor 

Observație individuală Anunțarea părintelui 

Confiscarea telefonului până la 

venirea părintelui 

5.Ţinuta indecentă Observaţie individuală 

 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

6.Comportamentul indecent 

şi provocator (îmbrăţişări, 

sărutări) 

Observaţie individuală 

 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

7.Comportament neadecvat 

în pauze în incinta liceului 

(alergări, îmbrânciri, 

strigăte etc.) 

Observaţie individuală 

 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

8.Întârzierea repetată la ore Observaţie individuală Absenţă nemotivată consemnată în 

catalog, dacă nu se datorează 

condiţiilor de navetă 

9.Chiulul de la ore a întregii 

clase 

Consemnarea absenţelor nemotivate Consiliere psihopedagogică de 

grup 

10.Frecventarea de baruri 

sau alte localuri de consum 

în timpul programului 

şcolar 

Consemnarea în catalog a absenţei 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

Avertisment de scăderea notei la 

purtare 

Consiliere psihopedagogică 

11.Mâzgălirea bunurilor 

şcolii 

Observaţie individuală 

 

Curăţarea, repararea daunelor 

12.Nepǎstrarea curǎţeniei în Observaţie individuală autorului faptei Efectuarea unor acțiuni de 
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sălile de clasǎ, in incinta 

şcolii sau joaca cu bulgări 

de zăpadă în şcoală 

 

sau elevului de serviciu dacă nu se 

descoperă vinovatul, acesta din urmă 

urmând a efectua serviciul pe clasă încă 

o săptămână 

ecologizare în curtea școlii (3-5 

zile) 

 

13.Aducerea în şcoală,  

difuzarea, postarea de 

materiale obscene sau care 

afectează imaginea şcolii 

sau a unui cadru didactic  

Mustrare scrisă 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct la fiecare următoare abatere 

Consiliere psihopedagogică 

14.Încurajarea 

prozelitismului religios şi 

propaganda politică 

Mustrare scrisă 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

 

Scăderea mediei la purtare cu 1 

punct/ semestru 

Consiliere psihopedagogică 

15.Deranjatul orelor în mod 

intenţionat, desfăşurarea de 

alte activităţi timpul 

programului şcolar 

Observaţie individuală 

 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct la fiecare următoare abatere 

Consiliere psihopedagogică 

16.Şoptitul şi copiatul Consemnarea în catalog cu nota 1 a 

evaluării respective 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

17.Comportamentul jignitor 

faţă de profesori, colegi, 

personalul administrativ şi 

de pază 

Mustrare scrisă 

Avertisment de scăderea notei la purtare 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

Scăderea notei la purtare cu 1 sau 

2 puncte, în funcţie de gravitatea 

faptei 

Efectuarea unor acțiuni de 

ecologizare în curtea școlii (minim 

1 zi) sub monitorizarea 

profesorului de serviciu (la a doua 

abatere)  

Anunţarea jandarmilor pentru 

amendă contravenţională de la 

1000 lei la 3000 lei, cf. Legii nr. 

61/1991 pentru fapte foarte grave  

Consiliere psihopedagogică a 

persoanelor implicate 

18.Rezolvarea conflictelor 

prin forţă sau intimidare, 

invitarea prietenilor în 

incinta liceului 

Efectuarea unor acțiuni de ecologizare 

în curtea școlii (3-5 zile) 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

Sesizarea organelor de poliţie 

Scăderea mediei la purtare cu 1-2 

puncte/ semestru în funcţie de 

gravitatea faptei 

Consiliere psihopedagogică a 

persoanelor implicate 

19.Practicarea jocurilor de 

noroc în şcoalǎ  

Observaţie individuală  

Avertisment de scăderea notei la purtare 

 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

Anunţarea jandarmilor pentru 

amendă contravenţională de la 500 

la 1500 lei în condiţiile Legii nr. 

61/1991   

Consiliere psihopedagogică 

20.Fumatul în incinta Observaţie individuală  Efectuarea unor acțiuni de 
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liceului, în curte şi/ sau în 

jurul liceului 

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal ecologizare în curtea școlii (minim 

1 zi) sub monitorizarea 

profesorului de serviciu (la a doua 

abatere) 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

21.Consumul de băuturi 

alcoolice în şcoală 

şi  împrejurimi sau prezenţa 

în şcoală în stare de 

ebrietate 

Mustrare scrisă  

Scăderea notei la purtare cu 1 punct  

Anunțarea părintelui/ tutorelui legal 

 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct la fiecare următoare abatere 

Mutare disciplinară în altă clasă 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

22.Consumul de droguri sau 

introducerea lor în liceu 

Preaviz de exmatriculare 

Consiliere psihopedagogică 

Sesizarea autorităţilor (înscrierea într-un 

program de dezintoxicare) 

Exmatricularea fără drept de 

reînscriere la unitatea noastră 

şcolară  

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

23.Furtul din şcoală, de la 

colegi, de la profesori 

Mutarea disciplinară la altă școală 

Exmatriculare fără drept de reînscriere 

la unitatea noastră şcolară 

Anunțarea organelor de poliție 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

24.Falsificarea notelor în 

carnete  

 

Consemnarea notei corecte în carnet 

Mutarea disciplinară la altă școală 

Exmatriculare  

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

25.Falsificarea motivărilor 

absenţelor nemotivate 

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte  

 

Scăderea notei la purtare cu 4 

puncte la a doua abatere 

Exmatriculare fără drept de 

reînscriere la unitatea noastră 

şcolară 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

26.Distrugerea 

documentelor şcolare 

(cataloage, carnete, foi 

matricole) 

Exmatricularea fără drept de reînscriere 

în unitatea noastră şcolară  

Anunțarea organelor de poliție – în 

cazul documentelor şcolare 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

27.Distrugere neintenţionată 

a bunurilor materiale din 

dotare  

Înlocuirea materialelor distruse (plata 

înlocuitorilor) 

Înlocuirea materialelor distruse de 

către întreg colectivul clasei 

28.Distrugerea intenţionată 

a bunurilor şcolii 

Imputarea stricǎciunilor  

Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Plata daunelor 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct la fiecare următoare abatere 

Consiliere psihopedagogică 

29.Introducerea şi/ sau 

utilizarea în şcoală a 

obiectelor ce pun în pericol 

integritatea corporală şi 

Exmatricularea fără drept de reînscriere 

la unitatea noastră şcolară  

Sesizarea organelor de poliţie 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 
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viaţa persoanelor  (arme 

albe, arme de foc, spray 

paralizant, petarde, spray 

lacrimogen, material 

exploziv). 

30.Lansarea anunţurilor 

false cu privire la 

amplasarea de materiale 

explozive în perimetrul şcolii 

sau anunţuri false la 112 

Scăderea notei la purtare  

Sesizarea organelor de poliţie 

Scăderea notei la purtare cu 1 

punct la fiecare următoare abatere 

Consiliere psihopedagogică de 

grup 

 

 

 

Consiliul elevilor 

Art. 202.  

(1) Fiecare clasa isi va alege reprezentantul in consiliul elevilor, o data pe an, la inceputul primului semestru. 

Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept 

de vot si nici nu le este permisa influentarea deciziei elevilor. 

(2)  Se constituie consiliul elevilor, format din reprezentantii elevilor de la fiecare clasa. 

Art. 203.  

(1) Consiliul elevilor este structura consultativa si parteneri al unitatii de invatamant si reprezinta interesele 

elevilor din la nivelul unitatii de invatamant. 

(2) Prin consiliul elevilor, elevii isi exprima opinia in legatura cu problemele care ii afecteaza in mod direct. 

(3) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu, adaptat la specificul si nevoile scolii, 

elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul National al Elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unitatii de invatamant desemneaza un cadru didactic care va stabili legatura intre 

corpul profesoral si consiliul elevilor. 

(5) Conducerea unitatii de invatamant sprijina activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispozitie a 

logisticii necesare desfasurarii activitatii acestuia si a unui spatiu pentru intrunirea Biroului Executiv si 

Adunarii Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistica si altele asemenea se asigura 

din finantarea proprie. 

Art. 204.  

Consiliul elevilor are urmatoarele atribuții: 

a) reprezinta interesele elevilor si transmite consiliului de administratie, directorului/directorului adjunct si 

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru acestia; 

b) apara drepturile elevilor la nivelul unitatii de invatamant si sesizeaza incalcarea lor; 

c) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informand conducerea unitatii de 

invatamant despre acestea si propunand solutii; 

d) sprijina comunicarea intre elevi si cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte; 

f) poate initia activitati extrascolare, serbari, evenimente culturale, concursuri, excursii; 

g) poate organiza actiuni de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu si 

altele asemenea; 

h) sprijina proiectele si programele educative in care este implicata unitatea de invatamant; 

i) propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice in activitati extrascolare; 
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j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 

k) se implica in asigurarea respectarii Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 

l) organizeaza alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau in cazul in care 

acestia nu isi indeplinesc atribuțiile; 

m) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii; 

n) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie; 

o) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie din care 

reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 

p) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul 

unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate. 

 

Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 205.  

(1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de invatamant este Adunarea generala.  

(2) Adunarea generala a Consiliului elevilor din unitatea de invatamant este formata din reprezentantii claselor 

si se intruneste cel putin o data pe luna. 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarea structura: 

a) Presedinte; 

b) Vicepresedinte/vicepresedinti, in functie de numarul de elevi din scoala; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentantii claselor. 

(4) Presedintele, vicepresedintele/vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Executiv. 

 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art.206.  

(1) Consiliul elevilor isi alege, prin vot, presedintele, elev din invatamantul liceal sau postliceal. 

(2  Presedintele Consiliului elevilor participa, cu statut de observator, la sedintele consiliului de administratie 

al unitatii de invatamant, la care se discuta aspecte privind elevii, la invitatia scrisa a directorului unitatii de 

invatamant. In functie de tematica anuntata, presedintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al 

elevilor ca participant la anumite sedinte ale consiliul de administratie. Presedintele Consiliului elevilor, elev 

din invatamantul liceal sau postliceal, activeaza in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii. 

(3) Presedintele Consiliului elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii: 

a) colaboreaza cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor; 

b) este membru in structura superioara de organizare a elevilor, Consiliul judetean al elevilor; 

c) conduce intrunirile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

d) este purtatorul de cuvant al Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

e) asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de 

exprimare; 

f) are obligatia de a aduce la cunostinta consiliului de administratie al unitatii de invatamant problemele 

discutate in cadrul sedintelor Consiliului elevilor; 

g) propune excluderea unui membru, in cadrul Biroului Executiv si a Adunarii Generale, daca acesta nu isi 

respecta atributiile sau nu respecta regulamentul de functionare al consiliului. 

(4) Mandatul presedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 
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Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 207.  

(1) Vicepresedintele Consiliului elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii: 

a) monitorizeaza activitatea departamentelor; 

b) preia atributiile si responsabilitatile presedintelui in absenta motivata a acestuia; 

c) elaboreaza programul de activitati al consiliului. 

(2) Mandatul vicepresedintelui Consiliului scolar al elevilor este de maximum 2 ani. 

(3) In unitatile de invatamant, cu predare in limba romana, in care exista si clase/sectii cu predare in limbile 

minoritatilor nationale sau in unitatile de invatamant in limbile minoritatilor nationale, in care functioneaza si 

clase/sectii cu predare in limba romana, in Consiliul elevilor este cooptat, in functia de vicepresedinte, un 

reprezentant al claselor cu predare in limba minoritatilor nationale, respectiv al claselor cu predare in limba 

romana, dupa caz. 

 

Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 208.  

(1) Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii: 

a) intocmeste procesul-verbal al intrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

b) noteaza toate propunerile avansate de Consiliul elevilor. 

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 

 

Intrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 209.  

Intrunirile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant se vor desfasura de cate ori este cazul, fiind prezidate 

de presedinte/un vicepresedinte. 

Art.210.  

Consiliul elevilor din unitatea de invatamant are in componenta departamentele prevazute in propriul 

regulament. 

 

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art.211.  

(1) Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de invatamant poate face parte din cel mult 2 

departamente. 

(2) Fiecare departament are un responsabil. 

(3) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani. 

(4) Membrii departamentelor se intalnesc o data pe luna sau de cate ori este necesar. 

(5) Membrii unui departament vor fi instiintati despre data, ora si locul sedintei de catre responsabilul 

departamentului. 

Art.212.  

(1) Membrii trebuie sa respecte regulile adoptate de catre Consiliul elevilor si sa asigure, in randul elevilor, 

aplicarea hotararilor luate. 

(2) Prezenta membrilor la activitatile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant este obligatorie. Membrii 

Consiliului elevilor din unitatea de invatamant care inregistreaza trei absente nemotivate consecutive vor fi 

inlocuiti din aceste functii. 
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(3) Membrii Consiliului elevilor din unitatea de invatamant au datoria de a prezenta consiliului de 

administratie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se 

confrunta colectivele de elevi. 

(4) Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv - educativ, 

imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg 

interes pentru elevi, activitati care sunt, ca desfasurare, de competenta unitatii de invatamant. 

(5) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant va aviza proiectele propuse de presedintele Consiliului 

elevilor, daca acestea nu contravin normelor legale in vigoare. 

(6) Elevii care au obtinut in anul scolar anterior o not la purtare sub 9 nu pot fi alesi ca reprezentanti in 

Consiliul elevilor. 

(7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abtine de la vot. 

Votul poate fi secret sau deschis, in functie de hotararea Consiliului elevilor. 

 

Activitatea educativă extrașcolară 

Activitatea educativa extrascolara este conceputa ca mediu de dezvoltare personala, ca modalitate de 

formare si intarire a culturii organizationale a unitatii de invatamant si ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, 

frecventei si performantatei scolare, precum si de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 213.  

(1) Activitatea educativa extrascolara din unitatea de invatamant se desfasoara in afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativa extrascolara se poate desfasura fie in incinta unitatii de invatamant, fie in afara 

acesteia, in palate si cluburi ale copiilor, in cluburi sportive scolare, in baze sportive si de agrement, in spatii 

educationale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 214.  

(1) Activitatile educative extrascolare desfasurate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, 

stiintifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, antreprenoriale, pentru protectie civila, de educatie pentru 

sanatate si de voluntariat. 

(2) Activitatile educative extrascolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, festivaluri, 

expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii, scoli, tabere si caravane tematice, 

dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 

(3) Activitatea educativa poate fi proiectat atat la nivelul fiecarei grupe/ clase de elevi, de catre profesorul 

diriginte, cat si la nivelul unitatii de invatamant, de catre coordonatorul pentru proiecte si programe educative 

scolare si extrascolare. 

(4) Activitatile educative extrascolare sunt stabilite in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, impreuna 

cu consiliul elevilor, in urma unui studiu de impact, in conformitate cu optiunile elevilor si ale parintilor, 

tutorilor sau sustinatorilor legali, precum si cu resursele de care dispune unitatea de invatamant. 

(5) Pentru organizarea activitatilor extrascolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor si a altor activitati 

de timp liber care necesita deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie sa se respecte prevederile stabilite 

prin ordin al ministrului educatiei  si cercetarii 

(6) Calendarul activitatilor educative extrascolare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de 

invatamant. 

Art. 215.  

Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatii de invatamant se centreaza pe:  

(a) gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competente cheie; 

(b) gradul de responsabilizare si integrare sociala; 

(c) adoptarea unei culturi organizationale demne si decente; 
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(d) gradul de formare a mentalitatii specifice invatarii pe tot parcursul vietii. 

Art. 216.  

(1) Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatii de invatamant este realizata, anual, de catre 

coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativa extrascolara derulata la nivelul unitatii de invatamant este 

prezentat si dezbatut in consiliul profesoral si aprobat in consiliul de administratie. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativa extrascolara derulata la nivelul unitatii de invatamant este 

inclus in raportul anual privind calitatea educatiei in respectiva unitate. 

Art. 217.  

Evaluarea activitatii educative extrascolare derulate la nivelul unitatii de invatamant este parte a evaluarii 

institutionale a respectivei unitati de invatamant. 

 

Evaluarea rezultatelor invatarii. Incheierea situatiei scolare 

Art.218.  

Evaluarea are drept scop orientarea si optimizarea invatarii. 

Art. 219.  

(1) Conform legii, evaluarile in sistemul de invatamant romanesc se realizeaza, la nivelul de disciplina, 

domeniu de studiu sau modul de pregatire. 

(2) In sistemul de invatamant preuniversitar evaluarea se centreaza pe competente, ofera feed-back real 

elevilor si sta la baza planurilor individuale de invatare. 

Art. 220.  

(1) Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizeaza in mod ritmic, conform legii. 

(2) Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobandite de elevi. In 

aceste perioade se urmareste: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invatare; 

b) fixarea si sistematizarea cunostintelor; 

c) stimularea elevilor cu ritm lent de invatare sau cu alte dificultati in dobandirea cunostintelor, deprinderilor si 

in formarea si dezvoltarea atitudinilor; 

d) stimularea elevilor capabili de performanta inalta. 

Art. 221.  

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile psihopedagogice ale 

elevilor si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi: 

a) chestionari orale; 

b) lucrari scrise; 

c) experimente si activitati practice; 

d) referate si proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii; 

g) probe practice; 

h) alte instrumente stabilite de catedre si aprobate de director sau elaborate de catre Ministerul Educatiei  si 

Cercetarii/inspectoratul scolar. 

Art. 222.  

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip si lucrarile semestriale scrise (teze) se elaboreaza pe 

baza cerintelor didactico-metodologice stabilite de programele scolare, parte a Curriculumului national. 
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Art. 223.  

(1) Rezultatele evaluarii se exprima, dupa caz, prin: 

 note de la 10 la 1 in invatamantul secundar si in invatamantul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza in catalog, cu cerneala albastra, sub forma: „Nota/data” 

Art. 224.  

 (1) Numarul de note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la 

lucrarea scrisa semestriala (teza), dupa caz, trebuie sa fie cel putin egala cu numarul saptamanal de ore de curs 

prevazut in planul de invatamant. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care numarul 

minim de note este de doua. 

(2) In cazul curriculumului organizat modular, numarul de note acordate semestrial trebuie sa fie corelat cu 

numarul de ore alocate fiecarui modul in planul de invatamant, precum si cu structura modulului – pe 

componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practica, de regula, o nota la un numar de 25 de ore. 

Numarul minim de note acordate elevului la un modul este de doua. 

(3) Elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cu cel putin o nota in plus fata de numarul de note prevazute la 

alin.(2), ultima nota fiind acordata, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului, cu conditia ca acesta 

sa fie prezent la ore. 

(4) Disciplinele, la care se sustin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele de desfasurare a 

acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

(5) Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop si 

se trec in catalog. Lucrarile scrise semestriale (tezele) se pastreaza in scoala pana la sfarsitul anului scolar. 

Art. 225.  

(1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa incheie situatia 

scolara a elevilor, in conditiile prezentului regulament. 

(2) La sfarsitul fiecarui semestru, profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la 

purtare, prin care sunt evaluate frecventa si comportarea elevului, respectarea de catre acesta a reglementarilor 

adoptate de unitatea de invatamant. 

(3) La sfarsitul fiecarui semestru profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii 

asupra situatiei scolare a fiecarui elev. 

Art. 226.  

(1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala este calculata din numarul de note prevazut de prezentul 

Regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se obtine 

prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, 

rotunjirea se face in favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise in catalog, cu exceptia notei de la 

lucrarea scrisa semestriala (teza), medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza) media semestriala se calculeaza 

astfel:”media semestriala = (3M+T)/4", unde”M" reprezinta media la evaluarea periodica, iar”T" reprezinta 

nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (tez). Nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat numar 

intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului. 

(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculata cu 

doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina 

educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine 

calificativul/media anuala. 
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(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) si mediile semestriale si anuale se consemneaza in catalog cu 

cerneala rosie. 

(7) In cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma de 

instruire. Media unui modul se calculeaza din notele obtinute pe parcursul desfasurarii modulului, conform 

prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termina pe parcursul anului se face in mod 

obligatoriu in momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionat de sfarsitul semestrului. Aceasta este 

considerata si media anuala a modulului. 

(8) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la toate 

disciplinele si de la purtare. Media generala, in cazul curriculumului organizat pe module, se calculeaza in 

conformitate cu reglementarile legale in vigoare, media generala a unui modul fiind similara cu media generala 

a unei discipline. 

Art. 227.  

 In invatamantul secundar inferior si secundar superior si postliceal, mediile semestriale si anuale pe 

disciplina/modul se consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile 

la purtate se consemneaza in catalog de profesorii diriginti ai claselor. 

Art. 228.  

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

li se acorda note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care sunt scutiti 

medical. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele 

naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor structuri 

sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se 

pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. în cazul în care 

şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline 

de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unităţile de 

învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament. 

Art. 229.  

(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc 

să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată 

unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
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(3) în situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major 

decid, 

în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului 

respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. 

(4) în mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 

condiţiile 

necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi educaţionale 

alternative 

în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie.  

Art. 230.  

 Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu/modul cel 

putin media anuala 5,00, iar la purtare, media anuala 6,00. 

Art. 231.  

Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau la 

mai multe discipline de studiu/module din urmatoarele motive: 

a) au absentat, motivat si nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-un semestru la 

disciplinele/modulele respective. 

b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de invatamant in urma unor solicitari oficiale, pentru 

perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, interne si 

internationale, cantonamente si pregatire specializata; 

c) au beneficiat de bursa de studiu in strainatate, recunoscuta de minister; 

d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, in alte tari; 

e) nu au un numar suficient de note, necesar pentru incheierea mediei/mediilor /mediilor semestriale ori anuale 

la disciplinele/modulele respective, consemnate in catalog de catre cadrul didactic, din alte motive decat cele 

de mai sus. 

Art. 232.  

(1) Elevii declarati amanati pe semestrul I isi vor incheia situatia scolara in primele 4 saptamani de la revenirea 

la scoala. 

(2) Incheierea situatiei scolare a elevilor prevazuti la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate in rubrica 

semestrului I, datate la momentul evaluarii. 

(3) Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al doilea, a celor declarati amanati pe semestrul 

I si care nu i-au incheiat situatia scolara conform prevederilor alin.(1) si (2) sau amanati anual se face intr-o 

perioada stabilita de conducerea unitatii de invatamant, inaintea sesiunii de corigente. Elevii amanati, care nu 

promoveaza la una sau doua discipline/module de studiu in sesiunea de examene de incheiere a situatiei 

scolare a elevilor amanati, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente. 

Art. 233.  

(1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, 

precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare, la cel mult doua 

discipline de studiu. 

(2) In cazul in care curriculumul este organizat modular, sunt declarati corigenti: 

a) elevii care obtin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de 

numarul modulelor nepromovate; 
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b) elevii care obtin medii sub 5,00 la cel mult doua module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar, 

precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheierea situatiei scolare, la cel mult doua 

module. 

(3) Pentru elevii corigenti, se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada 

stabilita de Ministerul Educatieisi Cercetarii Stiintifice. 

(4) Pentru elevii corigenti mentionati la alin. (2) lit. a), se organizeaza si o sesiune speciala de examene de 

corigenta, in ultima saptamana a anului scolar. Media fiecarui modul, obtinut in cadrul sesiunii speciale de 

corigenta, este si media anuala a modulului. 

Art. 234.  

Sunt declarati repetenti: 

a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de invatamant/module care se 

finalizeaza la sfarsitul anului scolar. Prevederile se aplica si elevilor care nu au promovat, la mai mult de doua 

module, la examenele de corigenta in sesiunea speciala. 

b) elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6,00; 

c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigenta sau la sesiunea speciala sau care nu 

promoveaza examenul la toate disciplinele/modulele la care se afla in situatie de corigenta; 

d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina /modul; 

e) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele scolare”Repetent prin 

exmatriculare, cu drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant sau in alta unitate de invatamant”, 

respectiv „fara drept de inscriere in nicio unitate de invatamant pentru o perioada de 3 ani". 

Art. 235.  

(1) Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, la aceeasi unitate de 

invatamant, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut de lege, sau se pot transfera la 

alta unitate de invatamant. 

(2) Pentru elevii din invatamantul secundar superior si din invatamantul postliceal declarati repetenti la 

sfarsitul primului an de studii, reinscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobata. 

(3) In ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal cu frecventa, elevii se pot afla in situatia de 

repetentie de cel mult doua ori. Anul de studiu se poate repeta o singura data. 

(4) Continuarea studiilor de catre elevii din ciclul superior al liceului sau din invatamantul postliceal, care 

repeta a doua oara un an scolar sau care se afla in stare de repetentie pentru a treia oara, se poate realiza in 

invatamantul cu frecventa redusa. In situatia in care elevii din invatamantul secundar superior nu au implinit 

18 ani raman in invatamantul cu frecventa zi/seral. 

Art. 236.  

(1) Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de invatamant/un 

singur modul au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de catre director, in cazuri justificate, o 

singur data. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor examenului de corigenta. 

(3) Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data 

inceperii cursurilor noului an scolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeste de catre director si este formata din alte cadre didactice decat cele care 

au facut examinarea. 

Art. 237.  

(1) Pentru elevii declarati corigenti sau amanati pentru an scolar, examinarea se face din toata materia studiata 

in anul scolar, conform programei scolare. 
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(2) Pentru elevii amanati pentru un semestru, examinarea in vederea incheierii situatiei, se face numai din 

materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care sustin examene de diferenta, examinarea se face din materia studiata in anul scolar 

respectiv sau dintr-o parte a acesteia, in functie de situatie. 

(4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute in trunchiul comun si in 

curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii profesionale ale clasei la care se face transferul si care nu au 

fost studiate de candidat. Se sustine examen separat pentru fiecare an de studiu. 

(5) In situatia transferarii elevului dupa semestrul I, secretarul scolii inscrie in catalogul clasei la care se 

transfera candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiaza la 

specializarea la care s-a transferat. Notele obtinute la examenele de diferente sustinute la disciplinele/modulele 

prevazute in trunchiul comun si in curriculum diferentiat ale specializarii/calificarii profesionale a clasei la 

care se transfera si care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezinta mediile pe semestrul I la 

disciplinele/modulele respective. 

(6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii. 

(7) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. In situatia 

transferului elevului la inceputul semestrului al II-lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la 

disciplinele optionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina 

respectiva. 

(8) In cazul transferului pe parcursul anului scolar, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului isi 

asuma in scris responsabilitatea insusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pana in 

momentul transferului, la disciplinele optionale, la unitatea de invatamant primitoare. 

(9) In situatia mentionata la alin. (7), in foaia matricola vor fi trecute si disciplinele optionale pe care le-a 

parcurs elevul la unitatea de invatamant de la care se transfera, la care are situatia scolara incheiata pe primul 

semestru, cat si pe cele ale clasei din unitatea de invatamant la care se transfera. In acest caz, media 

semestriala la fiecare din aceste discipline optionale devine medie anuala. 

(10) In cazul transferului elevilor corigenti la cel mult doua discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializarii/calificarii profesionale, si care nu vor mai studia la unitatea de invatamant primitoare 

disciplinele/modulele respective, se vor sustine doar examenele de diferenta. Prevederea se aplica si in cazul 

elevilor declarati amanati. 

Art. 238.  

(1) Obligatia de a frecventata invatamantul obligatoriu la forma cu frecventa inceteaza la varsta de 18 ani. 

Persoanele care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu mai mult 

de 3 ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau 

cu frecvenţă redusă. 

(2) Persoanele care au depasit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrisi si care nu au 

absolvit invatamantul primar pana la varsta de 14 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult de 

patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrisi si care nu si-au finalizat invatamantul secundar inferior, 

gimnazial, pot continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul”A doua sansa”, conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educatieisi cercetarii stiintifice. 

Art. 239.  

(1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant din alta tara pot dobandi calitatea de elev in 

Romania numai dupa echivalarea, de catre minister, a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, dupa 

sustinerea examenelor de diferenta stabilite in cadrul procedurii de echivalare. 

(2) Elevii mentionati la alin. (1) vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea procedurii de echivalare, 

indiferent de momentul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora solicita scolarizarea. 
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(3) Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind evaluarile si 

frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoasterii si a echivalarii studiilor 

parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene de diferenta. 

(4) Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de catre o comisie formata din cadre 

didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul unitatii de 

invatamant, din care face parte directorul/directorul adjunct si un psiholog/consilier scolar. 

(5) Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionata la alin.(4) vor tine cont de: varsta si nivelul dezvoltarii 

psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea parintilor, de nivelul obtinut in urma unei evaluari orale 

sumare, de perspectivele de evolutie scolara. 

(6) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind 

nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la clasa pentru care opteaza parintii, pe 

raspunderea acestora asumata prin semnatura. 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la unitatea de 

invatamant la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de invatamant transmite dosarul catre inspectoratul 

scolar, in termen de cel mult 5 de zile de la inscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, in 

maximum 5 de zile, de catre inspectoratul scolar, catre compartimentul de specialitate din minister. 

(8) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la 

inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau in 

clasa stabilita de comisia prevazuta la alin.(4). 

(9) In termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al ministerului privind recunoasterea si 

echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu 

toate mentiunile cu privire la activitatea desfasurata - note, absente etc. 

(10) In situatia in care studiile facute in strainatate nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial, iar intre 

ultima clasa echivalata si clasa in care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au 

fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, in 

termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii 

neechivalati sau care nu au fost parcursi ori promovati. 

(11) In contextul prevazut la alin.(10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare format din cadre 

didactice si cel putin un inspector scolar de specialitate care evalueaza elevul, in termen de cel mult 20 de zile, 

pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul cadru de invatamant, pentru 

clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va functiona in unitatea de 

invatamant in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in 

clasa urmatoare ultimei clase promovate, fie prin recunoastere si echivalare, fie prin promovarea examenelor 

prevazute la alin. (10). Modul de desfasurare si rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-un proces verbal care se 

pastreaza in unitatea de invatamant in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se 

aplica si in cazul persoanelor care revin in tara fara documente de studiu. 

(12) Elevul este examinat in vederea completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline, din 

fiecare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu 

promoveaza examenele prevazute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, 

dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta, la cel mult doua 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii. Daca 

parintelui, tutorele sau sustinatorul legal, respectiv elevul major, solicita reexaminarea in termen de 24 de ore 

de la afisarea rezultatelor primei examinari, se aproba reexaminarea. In cazul in care nu promoveaza nici in 

urma reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara pentru care a promovat examenele la toate 

disciplinele. 
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(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea in invatamantul romanesc se face conform 

reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului educatieisi cercetarii stiintifice. 

(14) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul la invatamantul 

obligatoriu din Romania. 

(15) Elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invatamantul romanesc li se aplica prevederile elaborate 

de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, privind scolarizarea elevilor straini in invatamantul 

preuniversitar din Romania. 

Art. 240.  

(1) Consiliul profesoral valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, in sedinta de incheiere a cursurilor 

semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemneaza in procesul-verbal, mentionandu-se numarul 

elevilor promovati, numarul si numele elevilor corigenti, repetenti, amanati, exmatriculati, precum si numele 

elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

(2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati sau repetenti se comunica in scris parintilor, tutorilor sau 

reprezentantilor legali sau, dupa caz, elevilor majori, de catre profesorul diriginte, in cel mult 10 zile de la 

incheierea cursurilor fiecarui semestru/an scolar. 

(3) Pentru elevii amanati sau corigenti, profesorul diriginte comunica in scris parintilor, tutorelui sau 

sustinatorului legal, programul de desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei 

scolare. 

(4) Nu pot fi facute publice, fara acordul parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau al 

elevului/absolventului, daca acesta este major, documentele corespunzatoare elevului, cu exceptia situatiei 

prevazute de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata. 

 

Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ 

Art. 241.  
(1) Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene; 

 (2) Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

Art. 242.  Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

Art. 243.  La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ 

la alta nu se acordă reexaminare. 

Art. 244.  
(1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate 

examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă şi proba orală. 

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei de 

specialitate. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 
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componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în componenţă un 

preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este 

responsabilă de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după caz, 

specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar, în mod excepţional, în situaţia în care între elev şi 

profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru 

didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

Art. 245.  
(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din 

momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine 

două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. 

Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la 

disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de 

examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. 

Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media 

aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă 

nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 

fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. între notele finale acordate de cei doi 

examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. în caz contrar, medierea o face preşedintele 

comisiei de examen. 

Art. 246.  
(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel 

puţin media 5,00. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de 

corigenţă, cel puţin media 5,00. 

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi 

pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar 

constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la 

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 247.  
(1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 

ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 

(2) în situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 248.  
(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru 
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elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul şef/ 

secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 247 alin. (2), 

când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de 

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către 

secretarulşef/secretarul unităţii de învăţământ. 

(3) în catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală 

acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la 

examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către 

preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice 

acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste 

documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului 

an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 247 alin. (2). 

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii de învăţământ timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, 

precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de 

examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 

Art. 249. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog 

situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

Transferul elevilor 

Art. 250.  

Elevii au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta,  la o alta unitate de invatamant, de la o filiera la alta, de la 

un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare si functionare al 

unitatii de invatamant la care se face transferul. 

Art. 251.  

Transferul elevilor 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  al Colegiului Economic „Hermes”. 

Art. 252.  

(1) In invatamantul profesional, liceal si postliceal elevii se pot transfera de la o grupa /clasa la alta, in aceeasi 

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

/clasa. 

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

/clasa, inspectoratul scolar poate aproba depasirea efectivului maxim, in scopul efectuarii transferului. 

Art. 253.  

(1) In invatamantul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, 

domeniul de pregatire, specializarea/calificarea profesionala este conditionata de promovarea examenelor de 

diferenta. 
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(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. 254.  

Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal 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; 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/a XIII-a se pot transfera, de regula, daca 

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

transferul; exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul de administratie; 

c) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la 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 calificarea 

profesionala la care se solicita transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 

invatamantului profesional cu durata de 3 ani 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; 

d) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a si a XI-a se pot transfera, de 

regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se 

solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul de administratie; 

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din invatamantul liceal se pot transfera in aceeasi clasa in 

invatamantul profesional cu durata de 3 ani dupa sustinerea examenelor de diferenta, in limita efectivului de 

30 de elevi de clasa si in baza criteriilor prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de 

invatamant la care se solicita transferul. 

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar in 

clasa a IX-a a invatamantului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul si specializarea la care 

solicita transferul. Elevii din clasele a X-a si a XI-a din invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pot 

transfera in clasa a X-a din invatamantul liceal, cu respectarea conditiei de medie a clasei la care solicita 

transferul si dupa promovarea examenelor de diferenta. 

g) În învăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi 

profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin 

examene de diferenţă. 

Art. 255.  

Elevii  din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu frecventa la 

invatamantul cu frecventa redusa, in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, daca este 

cazul, a examenelor de diferenta. 

Art. 256.  

(1) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala 

sau a vacantei de vara.  

(2) Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: 

a) de la invatamantul cu frecventa la cel cu frecventa redusa, in perioada intersemestriala sau a vacantei de 

vara; 
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b) de la invatamantul cu frecventa redusa la cel cu frecventa, numai in perioada vacantei de vara. 

(3) Transferul elevilor in timpul semestrelor se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament, in urmatoarele situatii: 

a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate; 

b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de 

sanatate publica; 

c) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; 

d) la/de la invatamantul de arta, sportiv si militar; 

e) de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu program de predare bilingv la 

celelalte clase; 

f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. 

Art. 257.  

Gemenii, tripleții 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. 

Art. 258.  

 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unitati de invatamant 

de stat, in conditiile prezentului regulament. 

(2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular, cu acordul unitatii 

primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si functionare.  

Art. 259.  

Pentru 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. 

Art. 260.  

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 de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, 

elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient. 

 

Siguranţa elevilor  

  Art.261. 

 Măsurile următoare au în vedere regulile privind accesul persoanelor străine, asigurarea securităţii 

obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere integrităţii şi 

demnităţii persoanei , avutului privat şi public: 

a) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta şcolii se face numai prin locul special destinat acestui 

scop     

b) Accesul  persoanelor străine este permis numai după efectuarea procedurilor de identificare şi înregistrare 

de către personalul care asigură paza  instituţiei . 

c) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor 

turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, 

se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a persoanelor  cu arme sau obiecte contondente, cu 

substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având 

caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice, totodată, 

comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a şcolii. 
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d) Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice 

sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot 

duce la incidente nedorite. 

e) Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu aprobare. 

f) După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolii se vor încuia de către personalul 

abilitat care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi 

siguranţei imobilului. 

 

CAPITOLUL X -  EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 262. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

Art. 263.  
(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la 

politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea 

acestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 

inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

(3) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ. 

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia 

situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile 

profesionale curente. 

 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

Art. 264.  
(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi estecentrată 

preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 

Art. 265.  

(1) în conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 

înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 

regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 266. In procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi 

tehnic. 
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Art. 267.  
 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ. 

 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

Art. 268.  

(1) 0 formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul 

Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar. 

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor 

legale. 

(5) în cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din 

finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 

 

CAPITOLUL XI -  PĂRINŢII, TUTORII SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI AI ELEVILOR 

 

 Drepturile  parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali 

Art. 269.  

Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa decida, in limitele legii, cu privire la unitatea 

de invatamant unde va studia elevul. 

Art. 270.  

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia 

scolara si comportamentul propriului copil. 

(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa dobandeasca informatii numai referitor la 

situatia propriului copil. 

Art. 271.  

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are acces in incinta unitatii de invatamant daca: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul unitatii; 

b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invatamant; 

d) participa la intalnirile programate cu profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor, tutorilor sau sustinatorilor 

legali in unitatatea de invatamant, pentru alte situatii decat cele prevazute la alin. (1). 
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Art. 272.  

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unor stari conflictuale 

in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unitatii implicat, cu profesorul diriginte, 

cu directorul unitatii de invatamant. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

parintele, tutorele sau sustinatorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii unitatii. 

(2) In cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin. (1), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, 

tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la inspectoratul scolar. 

(3) In cazul in care au fost parcurse etapele prevazute la alin. (1) si (2), fara rezolvarea starii conflictuale, 

parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la Ministerul 

Educatiei si Cercetarii Stiintifice. 

 

Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali 

Art. 273.  

(1) Potrivit prevederilor legale parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a asigura frecventa 

scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului, pana la 

finalizarea studiilor. 

(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului 

obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1000 lei ori este obligat sa presteze munca 

in folosul comunitatii. 

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin.(2) se realizeaza de 

catre persoanele imputernicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant. 

(4) Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea elevului incolegiul nostru, parintele, tutorele sau sustinatorul 

legal are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la 

nivel de clasa  pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi din scoala. 

(5) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura 

cu profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia elevului. Prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului 

legal va fi consemnata in caietul, profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura. 

(6) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul scolii, cauzate de elev. 

Art. 274.  

Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala etc., a elevilor si a personalului Colegiului 

Economic „Hermers”. 

Art. 275.  

Respectarea prevederilor prezentului Regulament si a R.O.F.U.I.P. este obligatorie pentru parintii, tutorii sau 

sustinatorii legali ai elevilor. 

 

Adunarea generala a parintilor 

Art. 276.  

(1) Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor de la 

clasa. 

(2) Adunarea generala a parintilor hotaraste referitor la activitatile de sustinere a cadrelor didactice si a echipei 

manageriale a unitatii de invatamant, in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii elevilor. 
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(3) In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de elevi si nu situatia 

concreta a unui elev. Situatia unui elev se discuta individual, numai in prezenta parintelui, tutorelui sau 

sustinatorului legal al elevului respectiv. 

Art. 277.  

(1) Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre profesorul diriginte, de catre presedintele comitetului 

de parinti al clasei sau de catre 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil intrunit in 

prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai elevilor din clasa 

respectiva si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. In caz contrar, se convoaca o noua 

adunare generala a parintilor, in cel mult 7 zile, in care se pot adopta hotarari, indiferent de numarul celor 

prezenti. 

 

 Comitetul de parinti 

Art. 278.  

(1)La Colegiul Economic „Hermes”, la nivelul fiecarei clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de 

parinti. 

(2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a 

parintilor, convocata de profesorul diriginte care prezideaza sedinta. 

(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 30 zile 

calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar. 

(4) Comitetul de parinti se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri; in prima sedinta de dupa 

alegere membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de parinti reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai elevilor clasei in 

adunarea generala a parintilor la nivelul scolii, in consiliul reprezentativ al parintilor, tutorilor sau 

sustinatorilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relatiile cu echipa manageriala.  

Art. 279.  

Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: 

a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei; deciziile se iau in 

cadrul adunarii generale a parintilor, cu majoritatea simpla a voturilor parintilor, tutorilor sau sustinatorilor 

legali prezenti; 

b) sprijina profesorul diriginte in organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative 

extrascolare; 

c) sprijina profesorul diriginte in derularea programelor de prevenire si combatere a absenteismului in mediul 

scolar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de 

modernizare a activitatiii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala; 

e) sprijina conducerea Colegiului Economic „Hermes” si profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a Colegiului Economic „Hermes”; 

f) sprijina Colegiul Economic „Hermes”; si profesorul diriginte in activitatea de consiliere si de orientare 

socio-profesionala; 

g) se implica activ in asigurarea securitatii elevilor pe durata orelor de curs, precum si in cadrul activitatilor 

educative, extrascolare si extracurriculare; 

h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor, daca acestea exista. 
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Art. 280.  

Presedintele comitetului de parinti reprezinta parintii, tutorii sau sustinatorii legali in relatiile cu conducerea 

unitatii si alte foruri, organisme si organizatii. 

Art. 281.  

(1) Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea 

bazei materiale a clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei clase de catre un agent economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de 

parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru elevi/parinti, tutori sau sustinatori 

legali. 

(3) Este interzis implicarea elevilor sau a cadrelor didactice in strangerea fondurilor. 

 

Consiliul reprezentativ al parintilor 

Art. 282.  

(1) La nivelul  Colegiului Economic „Hermes” functioneaza consiliul reprezentativ al parintilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din este compus din presedintii comitetelor de parinti. 

Art. 283.  

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti ale caror atributii se 

stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. Convocarea 

sedintelor consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul 

dintre vicepresedinti. 

(3) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali 

in organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant. 

(4) Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. 

(5) Presedintele reprezinta consiliul reprezentativ al parintilor in relatia cu alte persoane fizice si juridice. 

(6) Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al parintilor. 

Art. 284.  

Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii: 

a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia colii; 

b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu rol educativ 

din comunitatea locala; 

c) sustine unitatea de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a 

violentei in mediul scolar; 

d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala; 

e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local, 

de dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural; 

f) sustine Colegiului Economic „Hermes” in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor; 

g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu parintii, tutorii 

sau sustinatorii legali, pe teme educationale; 

h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala /educationala specializata, directia generala  

de asistenta sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile 

nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

i) sprijina conducerea Colegiului Economic „Hermes” in intretinerea si modernizarea bazei materiale; 
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j) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesional sau de integrare 

sociala a absolventilor; 

k) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a 

absolventilor; 

l) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de 

invatamant, la solicitarea cadrelor didactice; 

m) sprijina conducerea Colegiului Economic „Hermes” in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor; 

n) are initiativae si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurarea a activitatii in internate si in 

cantine; 

Art. 285.  

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, constand in 

contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, 

care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive; 

b) acordarea de premii si de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material elevilor care provin din familii cu situatie materiala precara; 

e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a 

parintilor pe care ii reprezinta. 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, 

judetean, regional si national. 

 
Contractul educational 

Art. 286.  

(1) Colegiul Economic „Hermes” incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii 

elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile 

reciproce ale partilor. 

(2) Modelul contractului educational este prezentat in Anexa parte integranta a prezentului Regulament.  

Art. 287.  

(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant. 

(2) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza 

contractului educational. 

 

CAPITOLUL XII – RELAŢIILE COLEGIULUI ECONOMIC „HERMES” 

 

Art.288. Colegiul Economic „Hermes” se află în subordonarea directă a I.S.J. Hunedoara. 

Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu I.S.J. revine direcţiunii şcolii, şefilor comisiilor 

metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate în acest scop. 

Art.289. Colegiul întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale. Reprezentanţii colegiului în relaţiile cu comunitatea locală, 

organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesori desemnaţi. 

Art.290. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi 

reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. 

Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună. 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Str. Independenţei 1A, Petroșani, jud. Hunedoara 

                                                                                                                                                                                                   tel/fax 0254/542252 

CIF 27329162  

                                                                                                                                  e-mail: lecohermespet@yahoo.com 

http://www.colegiul-hermes-petrosani.ro/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

„HERMES”  

PETROŞANI 

Art.291. Pentru a asigura prevenirea consumului de produse etnobotanice în rândul elevilor Colegiului 

Economic ,,Hermes” Petroşani se vor avea în vedere următoarele: 

a) Va fi făcută informarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor în ceea ce priveşte factorii 

de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta 

preadolescenţei/ adolescenţei prin dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie şi consiliere, şi ori de 

câte ori se iveşte ocazia.  

b) Se vor încheia parteneriate cu instituţii abilitate în informarea, prevenirea şi combaterea 

consumului de etnobotanice (Poliţia Municipiului Petroşani, Spitalul de Urgenţă Petroşani, 

Cabinetul Medical “Udrea-Ionaşcu” Petroşani, Organizaţia “Salvaţi copiii” Petrila), etc. 

c) Se vor organiza  activităţi  de prevenire şi combatere a consumului de ierburi etnobotanice, 

proiecte educaţionale ce se derulează la nivelul şcolii, manifestări cu tematică centrată pe 

consumul de substanţe psihoactive /ierburi etnobotanice cu participarea comunităţii locale, 

mass-media locală şi autorităţi publice locale; studiu diagnostic  vizând efectele, riscurile, 

măsurile de prevenţie a consumului de  ierburi etnobotanice, prezentare de filme pe această 

temă. 

d) Paznicul unităţii va monitoriza persoanele străine care staţionează în jurul şcolii şi va informa 

conducerea unităţii în cazul depistării de persoane suspecte. 

e) În timpul programului şcolar se vor efectua verificări, prin sondaj în  grupuri sanitare, curtea 

şcolii şi zonele limitrofe.  

În cazul sesizării unor nereguli va fi anunţată conducerea şcolii, care va informa organele abilitate în 

cercetarea şi pedepsirea vinovaţilor.  

 

 

CAPITOLUL XIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.292. Prezentul Regulament se aplică în anul școlar 2016-2017; 

Art.293. Prevederile prezentului R.O.F. sunt obligatorii  pentru întregul personal didactic, didcatic 

auxiliar sau nedidactic, elevi şi părinţi, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor. 

Art.294. Prevederile prezentului R.O.F. se completează cu toate prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionarea a unităţilor din învăţământul preuniversitar, Statutul elevilor   precum şi cu 

prevederile tuturor regulamentelor de organizare şi funcţionare ale consiliilor, comisiilor şi comitetelor ce 

funcţionează în şcoală pe baza deciziilor Consiliului de administraţie. 

 Art.295. Modificările prezentului R.O.F. se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în 

vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţă tuturor celor 

interesaţi. 

 

In conformitate cu R.O.F.U.I.P.aprobat prin O.M.E.N. nr.5079/2016 
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