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CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.PrezentulregulamentconţinenormeprivindorganizareaşifuncţionareaLiceuluiTehnologic
Oneşti  înconformitatecuLegeaEducaţieiNaţionale(Legeanr.1/2011).

Art.2.Respectarearegulamentuluiesteobligatoriepentrudirectori,personaluldidacticdepredareşi 
personaluldidacticauxiliarsinedidactic, elevişipărinţicarevinîncontactcuLiceul TehnologicOneşti.

Art.3.ÎnRomânia,potrivitart.32dinConstituţiaRomâniei,statulgaranteazăfiecăruicetăţeandreptul la 
educaţie,indiferentde sex,de rasă,de naţionalitate,de apartenenţa politicăsau religioasă,fără restricţii 
carearputeaconstituiodiscriminaresausegregare.

Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe
teritoriulţării. Sprijinulacordat destat nu  afectează, în  limitele legii, independenţainstituţională în 
organizarea şidesfăşurareaactivităţilorproprii.

Art.5.ActivitateadeinstruireşieducaţiedincadrulLiceuluiTehnologicOneşti sedesfăşoarăpotrivit 
principiilorDeclaraţieiUniversaleaDrepturilorOmului,aleConvenţieicuprivirelaDrepturileCopilului 
şipotrivitactelornormativegeneraleşi speciale.

Art.6.(1)LiceulTehnologicOneşti esteorganizatşifuncţioneazăînbazalegislaţieigeneraleşi
speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, a deciziilor Inspectoratului Şcolar
JudeţeanBacău şiaprezentuluiRegulamentdeordineinterioară.

(2)Regulamentul deordineinterioară,elaboratîmpreunăcureprezentanţii organizaţiilorsindicaledin 
LiceulTehnologicOneşti,cuprindenumai prevederi specificecondiţiilorconcretededesfăşurarea 
activităţiiînconcordanţă cudispoziţiilelegaleînvigoare.Acesta este aprobatprinhotărâre a Consiliului 
profesoral lacareparticipăşi personalulauxiliarşinedidactic.Dupăaprobare,acestatrebuierespectatde 
totpersonalulunităţiideînvăţământ,deelevi,părinţi/tutorişivizitatori.

Art.7.Învăţământulpreuniversitarseorganizează,potrivitlegii,dupăcaz,înurmătoareleformede
învăţământ:zi,seral,cufrecvenţaredusăşiladistanţă,programul „Adouaşansă”,înunitateanoastră
existândformadeînvăţământdezi,seral,frecvenţă redusăşi„Adouaşansă”.

Art.8.Înfiinţareaşidesfiinţareaunităţilordeînvăţământ,tipurileşiniveluriledeorganizareaactivităţii 
deinstruireşi educaresuntreglementatedeLegeaînvăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificările 
şicompletărileulterioare.

Art.9.ÎnincintaLiceuluiTehnologicOneşti suntinterzise,potrivitlegii,creareaşifuncţionarea
oricărorformaţiuni politice,desfăşurareaactivităţilordepropagandăpoliticăşi prozelitism religios,orice 
formădeactivitatecareîncalcănormelegeneraledemoralitateşi carepunînpericol sănătateafizicăsau 
psihicăaelevilor,precumşiapersonaluluididacticşinedidactic.

Art.10.(1)Anul şcolarîncepela1septembrieşi seîncheiela31augustdinanulcalendaristicurmător.
(2)Structuraanului deînvăţământ,respectivperioadelededesfăşurareacursurilor,vacanţelorşi 

sesiunilordeexamenesestabilescprin ordinalministruluieducaţieişicercetării,cuconsultarea 
federaţiilorreprezentativelanivelde ramura-învăţământ.

(3)Însituaţiiobiective,precumepidemii, calamităţinaturaleetc.,cursurileşcolarepotfi suspendatepe
operioadădeterminată.

(4)Suspendareacursurilorşcolaresepoateface,dupăcaz:
a) lanivelulunităţiideînvăţământ,lacerereadirectorului,cuconsultareasindicatelorşicuaprobarea inspectorului 

şcolargeneral;
b) b) la nivelul  grupurilor de unităţidin acelaşi  judet, la cererea inspectorului  scolar general, cu 

aprobareaMinisteruluiEducaţiei.
c) c)lanivelregionalsaunaţionalprinordinulministruluieducaţiei.

(5)Suspendareacursuriloresteurmatădemăsuriprivindparcurgereaintegralăaprogrameişcolare
până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia 
directoruluiunităţiideînvăţământ.

Art.11. Prezentul regulament este intitulat Regulamentul  de Ordine Interioară (R.O.I.) şi 
conţine prevederivizândorganizareaşifuncţionareaLiceuluiTehnologicOneşti înconformitate cu 
ConstituţiaRomânieicumodificărileşicompletărileaduseprinLegeaderevizuiredin18.09.2003,
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cuCodul muncii(Legea53/2003),cuLegeaÎnvăţământului,cuStatutul PersonaluluiDidacticşicu 
Regulamentul de organizareşifuncţionareaunităţilor deînvăţământpreuniversitar(R.O.F.U.I.P) 
elaboratdeMinisterul Educaţiei.

Art.12. Regulamentul  de ordine interioară a fost elaborat de Consiliul  de administraţie în
conformitatecuart.33alin.c)dinR.O.F.U.I.P,şiaprobatdeConsiliulProfesoral,înconformitate 
cuart.30alin. o)din R.O.F.U.I.P.

Art.13.Potrivitart.6alin.(2)din R.O.F.U.I.P.,prezentulR.O.I.cuprindeprevederispecifice
personalităţiiLiceuluiTehnologicOneşti.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREAINVATAMANTULUI ÎNLICEUL TEHNOLOGICONEŞTI.
Art.14.ÎncadrulLiceului Tehnologic Oneştiseorganizeazăcursuridezi,seral,frecvenţăredusăşi

comasat(programul„Adouaşansă”), aleînvăţământuluipreuniversitar,dupăcumurmează:

(1)      a)Învăţământprimar, claseleI-IV-zi
b)programul „Adouaşansă”-comasat

(2) Învăţământsecundar:
a)inferior -gimnaziuV-VIII-zi

-ciclulinferior alliceuluiIX-X–zi,seral
-programul „Adouaşansă”-comasat

-b)superior -ciclul superior alliceuluiXI-XIII/XIV- zi,frecvenţă redusă,seral
-anuldecompletare–zi,seral

(3) Învăţământpostliceal-seral

Art.15.NumăruldeclasepeniveldeandestudiiestestabilitprindeciziaConsiliuluiprofesoralşiaprobat 
decătreI.S.J. Bacău,respectivMinisterulEducaţiei.
Art.16. Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare.
Art.17.Criteriiledeconstituireaclaselor:

(a)Încadrulaceluiaşiprofil/specializare,claseleseconstituieînfuncţiedeofertaeducaţionalăa
LiceuluiTehnologicOneşti, deopţiunileelevilorşidelimbilemodernecaresestudiazăînunitate.

(b)PentrustudiuldisciplinelordinCurriculumladeciziaşcolii,allimbilormodernesaupentrusituaţii
speciale, claselepotfiîmpărţitepegrupe, cuaprobarea I.S.J.siMinisterulEducaţiei.

(c)Ogrupădestudiuconţineminimum10elevi,conformLegiiÎnvăţământului,Art.158, alin.1;
(d)Grupele, clasele,aniidestudiusubefectiv,funcţioneazăcuaprobareaI.S.J.Bacău.

Art.18.(1)Formaţiuniledestudiucuprindgrupe,clasesauanidestudiuconformart.158dinLegea
Învăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşicompletările ulterioare,aduse deMinisterul Educaţiei 
peparcurs.Activitateadeînvăţământpegrupedestudiusereglementeazăprin ordinal ministruluieducatiei.
Art.19.(1)Laînscriereaînînvăţământulsecundarinferiorşisuperior,continuitateastudiuluilimbilor
moderneseasigurăînfuncţiedeofertaeducaţionalăaşcolii.

(2)Laînscriereaînînvăţământullicealinferior/superior,pentruaevitaîmpărţireaexcesivăaelevilorîn
grupedestudiuaunorlimbimoderne,directorul unităţii deînvăţământpoateinterveni,cuacordul părinţilorşi
alelevilor,pentruinversareaordiniidestudiereacelordouălimbi sauchiarpentru schimbarealor.
Art.20.(1)În cadrulLiceuluiTehnologicOneşti cursurilesedesfăşoarăîn2schimburi,întreorele700-
2100.  Oradecurs estede50deminutecuopauzăde10minutedupăfiecareoră;

(2)Însituaţiispeciale,peoperioadădeterminată,durataorelordecursşidurata pauzelor potfi
modificate,cuaprobareainspectoruluişcolargeneral,lapropunerea consiliuluideadministraţiealşcolii. (3) 

Înocaziifestive,sesisteazăpeduratazilei respectivecursurile,cuacordulI.S.J.
Art.21.Repartiţiasălilordeclasăsepoatemodificaînfuncţiedenecesităţişi secomunicăprinafişare.
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Art.22.Programuldedesfăşurareaactivităţii serviciilorLiceuluiTehnologicOneştiesteurmătorul: 
Secretariat:730-1530Programcupublicul:zilnicîntreorele1200-1400

Biblioteca:730-1530

Contabilitate:730-1530

Serviciuladministrativ:730-1530

Personaldeîngrijire:700-2100

Programdeaudienţedirector:marti800-1000

Art.23.În situatiede alarmă,cândseimpunepărăsireadeurgenţăaşcolii,evacuarea elevilorsefacesub 
supraveghereacadrelordidacticeaflatelaoradecursînclasarespectivaşiaprofesoruluideserviciu, astfel:

caleadeacces eleviidinsălile:
Scara  elevilor T10, T8, T7, T6,T5, T4
Scaraprofesorilor cadredidactice,T1, T2, T3, T9
Scaramare cămin C1,C2,C3, C4, C5,C6, C7, C8
Scaradeurgenţe cadreledidactice,eleviiinterni
Scara  elevilor A1,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A9,A13,A14,A15,A16,A17, A18
Scaraprofesorilor cadredidactice,A4,A10,A11,A12,A19,A20,A21,laboratoare,elevi 

nevoispeciale

CAPITOLUL III  RESURSE UMANE

III.A.PERSONALUL DIDACTIC,DIDACTICAUXILIAR SI NEDIDACTIC 

Dispoziţiigenerale
Art.24.(1)LegeaÎnvăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioareşi
Legeanr.128/1997cumodificărileşi completărileulterioare reglementeazăfuncţiile,competenţele, 
responsabilităţile,drepturileşi obligaţiilepersonalului didacticdepredareşialepersonalului didactic auxiliar.

(2)PrezentulRegulamentdeordineinterioarăfaceprecizăripebazalegilormaisus amintite.
Art.25.DrepturilepersonaluluiLiceuluiTehnologicOneşti, conf.art.39Codulmuncii:

a)dreptullasalarizarepentrumuncadepusă;
b)dreptulla repaus zilnicşi săptămânal;
c)dreptullaconcediudeodihnăanual;
d)dreptullaegalitatedeşanseşidetratament;
e)dreptullademnitateînmuncă;
f)dreptullasecuritateşisănătateînmuncă;
g)dreptullaacceslaformareaprofesională;
h)dreptullainformareşiconsultare;
i)dreptuldealuaparte ladeterminareaşiameliorareacondiţiilordemuncă şiamediuluidemuncă;
j)dreptullaprotecţieîncazdeconcediere;
k)dreptullanegocierecolectivăşiindividuală;
l)dreptuldeaparticipalaacţiunicolective;
m)dreptuldeaconstituisaudeaaderalaunsindicat.

Art.26.(1)ÎnLiceuluiTehnologicOneştifuncţioneazăpersonaldidacticdepredareşipersonaldidactic
auxiliarcupregătiredespecialitate,metodicăşipedagogică,cucalităţimorale,aptdinpunctdevedere 
medical,capabilsă relaţionezecorespunzătorcuelevii,părinţiisicolegii.
(2)Personaluldidacticdepredare,didacticauxiliarşinedidactictrebuiesămanifesterespectfaţăde 
colegi,elevişipărinţi.Personaluluididacticdepredare,didacticauxiliarşinedidacticnuîiestepermissă
facădinnaţionalitate,religie,dizabilităţi,stareasocialăsaufamilialăaelevilor,acolegilorşi apărinţilor 
obiectdejigniresauinsultă.
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(3)Personalul didactictrebuiesă aibăoţinutămoralădemnă,în concordanţăcuvalorileeducaţionalepe 
caretrebuiesăletransmitaelevilorşisănusuferedeafecţiunimedicaledenaturăsăpericliteze relaţiilecu 
eleviişicolegii.
Art.27.Obligaţiile personaluluiLiceuluiTehnologicOneşti, conf.art.39 din Codulmuncii:

-obligaţiadearealizanormademuncă,şidupăcaz,deaîndepliniatribuţiileceîirevinconformfişei
postului;
-obligaţiadea respectadisciplinamuncii;
-obligaţiadearespectaprevederilecuprinseînprezentul regulamentdeordineinterioară,încontractul 
colectivdemuncăaplicabil,precumşiîncontractulindividualdemuncă;
-obligaţiadefidelitatefaţădeangajatorînexecutareaobligaţiunilordeserviciu;
-obligaţiadea respectamăsuriledesecuritate şisănătateamunciiînunitate;
-obligaţiadea respectasecretuldeserviciu;
-obligaţiadeaefectuaperiodicanalizelemedicale,conformprevederilorlegislaţieiînvigoare.

III.A.1.Personaluldidactic
Art.28.Atribuţiile personaluluididactic:
(1)ConformStatutului,personaluldidacticdinLiceuluiTehnologicOneştiaredrepturişiobligaţiicare
decurgdinlegislaţiaînvigoare,dinprezentulstatut,dinCartauniversitară,precumşidinprevederile
contractuluicolectivdemuncaşi se regăsescînfişapostului.
(2)Normadidacticăapersonaluluidepredaredinînvăţământulpreuniversitarcuprinde:
a)activităţididacticedepredare-învăţare,deeducaţie,deinstruirepracticăşideevaluare,conform

planurilor-cadrudeînvăţământ;
b) activităţidepregătire metodico-ştiinţifică şi  activităţide educaţie, complementareprocesuluide

învăţământ (săptămânal, 9 ore de pregătire şi 3-4 ore de activităţi  ştiinţifico-metodice, 2 ore de 
comunicare cufamiliile elevilor,4-5ore de evaluare a elevilor,inclusivparticipareala Consiliile 
profesoralealeşcoliişi aleclaselor,1orădedirigenţie,1-2oredeserviciupeşcoală–Conf.Art.1din O.G.103/1998) 
;
(3) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi  de natura profesională, materială şi morală, care
garantează realizareaprocesuluiinstructiv-educativ,conformlegii.
Art. 29. Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la:
a)concepereaactivităţiiprofesionaleşirealizareaobiectivelorinstructiv-educativealedisciplinelorde 
învăţământ,prinmetodologiicare respectăprincipiilepsihopedagogice;
b)utilizareabazeimaterialeşiaresurselorînvăţământuluiînscopulrealizăriiobligaţiilorprofesionale;
c)  punerea  în  practică  a  ideilor  novatoare  pentru  modernizarea  procesului  de  învăţământ;
d)organizarea,cuelevii,aunoractivităţiextraşcolarecuscopeducativsaudecercetareştiinţifică;
e)  colaborarea  cu  părinţii,  prin  lectorate  şi  alte  acţiuni  colective  cu  caracter  pedagogic;
f)înfiinţareaunorlaboratoare,ateliere,cabinete,cluburi,cercuri,cenacluri,formatiiartisticesisportive, 
publicaţii,conformlegii;
g)evaluareaperformanţelorlaînvăţăturăaleelevilorînbazaunuisistemvalidatşipotrivitconştiinţei proprii;
h) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 
procesuluideînvăţământ,deontologiaprofesionalăşi,dupăcaz,contractulcolectivdemuncă.
Art.30.(1)Personaluldidacticesteîncurajatsăparticipelaviaţasocialăşipublică,înbeneficiulpropriu, îninteresul
învăţământuluişial societăţiiromâneşti.
(2)Personaluldidacticaredreptulsăfacăpartedinasociaţiişiorganizaţiisindicale,profesionaleşi 
culturale,naţionaleşiinternaţionale,precumşidinorganizaţiipoliticelegalconstituite,înconformitatecu
prevederilelegii.
(3)Personaluldidacticpoateexprimaliberopiniiprofesionaleînspaţiulşcolarşipoateîntreprindeacţiuni
înnumepropriuînafaraacestuispaţiu,dacăacesteanuafecteazăprestigiulînvăţământuluişidemnitatea 
profesieideeducator.



6

Art.31.(1)Cadreledidacticeauobligaţiamoralăsă-şiacorderespectreciprocşisprijinînîndeplinirea 
obligaţiilorprofesionale.
(2)Cadreledidacticeauobligaţiadeaefectuaserviciulpeşcoalăînafaraorelordecurs,dupăunprogram
stabilitdeconducereaşcolii,înconformitatecuprevederileR.O.I.;
(3)Cadreledidacticeauobligaţiadeamotivaabsenţeleelevilorîntârziaţiîncazulîncareacesteaaufost
cauzatedemotiveîntemeiate.
(4)Cadreledidacticenuaudreptuldeadaafarădinclasăelevulpentruactedeindisciplină,nepregătirea
lecţiei etc.

III.A.1.1.ConducereaLiceuluiTehnologicOneşti
Dispoziţiigenerale

Art.32.(1)ConducereaLiceuluiTehnologicOneştieste asiguratăînconformitate cuprevederileart.126 şi 
145dinLegeaÎnvăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşi completărileulterioareşi ale 
art.20,22,23,109si110dinLegeanr.128/1997, cumodificărileşicompletărileulterioare.
Art.33. Organizareapersonalului Liceului  Tehnologic Oneşti şirelaţiile ierarhice sunt cuprinse în
organigramaanexatalaprezentulR.O.I.

III.A.1.1.1. Directorul
Dispoziţiigenerale

Art.34.DrepturileşiobligaţiiledirectoruluiLiceuluiTehnologicOneştisuntceleprevăzuteînart.51şi
art.109dinLegeanr.128/1997,cumodificărileşicompletărileulterioare,art.145aliniatele(1)şi (3)din Legea 
Învăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,înactele 
normativeelaboratedeMinisterulEducaţiei,îndispoziţiile Inspectoratului ŞcolarJudeţeanBacău,precum 
şiînprezentulregulamentdeordineinterioară.
Art.35.(1)DirectorulestesubordonatInspectoratuluiŞcolarJudeţeanBacău,reprezentatprin Inspectorul
şcolargeneral.Fişapostului şifişadeevaluarealedirectorului suntelaboratedeMinisterulEducaţiei.

(2)Directorulbeneficiazădeindemnizaţiedeconducere,conformart.51 alineatele(1)si(3)dinLegea 
nr.128/1997, cumodificărileşicompletărileulterioareşireglementărilorMinisteruluiEducaţiei.

(3)Normadidacticădepredareadirectoruluişi/saudegrevareadeoreaacestuiasestabilescprinfişa
postului,înbazanormelormetodologiceaprobatedeMinisterulEducaţiei.

(4)PerioadaconcediuluianualdeodihnăaldirectoruluiseaprobădeInspectorulşcolargeneral.
Art.36.Directorulîncalitatedeangajator,are,înprincipal,următoareledrepturi(conf.art.40Codul muncii):

a)săstabileascăorganizareaşifuncţionareaunităţii;
b)săstabileascăatribuţiilecorespunzătoarepentrufiecaresalariat,încondiţiilelegii;
c)sădeadispoziţiicucaracterobligatoriupentrusalariat, subrezervalegalităţiilor;
d)săexercitecontrolulasupramoduluideîndeplinireasarcinilordeserviciu;
e)săconstatesăvârşireaabaterilordisciplinareşisăaplicesancţiunilecorespunzătoare,potrivitlegii,

contractuluicolectivdemuncăaplicabilşiregulamentuluiintern.
Art.37.Directorul,încalitate deangajator,areurmatoareleatribuţii:

a)încheiecontracteindividualedemuncăcupersonalulangajatşiaprobăconcediiledeodihnăale
personaluluididactic,didacticauxiliarşinedidactic;

b)aprobăconcediulfărăplatăşizilelelibereplătite,conformLegiinr.128/1997,cumodificărileşi
completărileulterioareşicontractuluicolectivdemuncăpentruîntregulpersonalşiasigurăsuplinirea acestuia;

c)consemneazăîncondicadeprezenţăabsenţeleşiîntârzieriledelaorealepersonaluluididacticde
predare,precumşiale personaluluididacticauxiliarşinedidacticdelaprogramuldelucru;

d)atribuieprindecizieinternăorelerămaseneocupatepersonaluluididactictitular,personaluluiasociat 
saucadrelordidacticepensionate,înregimdecumulsauplatacuora;

e)numeşteşielibereazădinfuncţiepersonaluldidacticauxiliarşinedidactic,conformlegislaţiei;
f)coordoneazăcomisiadesalarizareşiaprobătrecereapersonaluluisalariatalunităţiideînvăţământde

laogradaţiesalarialălaalta,încondiţiileprevăzutedelegislaţiaînvigoare.
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Art.38.AtribuţiilegeneralealedirectoruluiLiceuluiTehnologicOneşti
(1)Directorul trebuiesămanifesteloialitatefaţădeşcoală,credibilitateşi responsabilitateîndeciziile 

sale,încredereîncapacităţileangajaţilor,săîncurajezeşisăsusţinăcolegiiînvedereamotivăriipentru 
formarecontinuăşipentrucreareaînunitateaunuiclimatoptimdesfăşurăriiprocesuluideînvăţământ.

(2)DirectorulLiceuluiTehnologicOneştiavând compartimentfinanciar-contabilpropriu,este,de
drept, coordonatorulacestuicompartiment. Personalul  compartimentului financiar-contabil este subordonat 
directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform  atribuţiilor stabilite de acesta prin fişa postului.

(3)Directorularedreptdeîndrumareşicontrolasupraactivităţiiîntreguluipersonalsalariatalunităţii
deînvăţământ;elcolaboreazăcupersonalulcabinetuluimedical.

(4)Vizitareaşcolii,asistenţalaoresaulaactivităţiextraşcolare,efectuatedecătrepersoanedinafara
unităţiişcolaresefacenumaicuaprobareadirectorului,curespectareaprevederilorlegaleinvigoare.Fac 
excepţiedelaaceastăprevedere reprezentanţiiinstitutiilorcudreptdecontrolasupraşcolii.
Art.39.Directorul,încalitatedeevaluator,areurmătoareleatribuţii:

a)informeazăInspectoratulŞcolarcuprivirelarezultateledeexcepţiealepersonaluluididactic,pe
careîlpropunepentruconferireadistincţiilorşipremiilor.(conf.art.112-114dinLegea128/1997,cu 
modificărileşicompletărileulterioare).

b)apreciazăpersonaluldidacticdepredarelainspecţiilepentru obţinereagradelordidactice,precumşi 
pentruacordareagradaţiilordemeritşiacelorlaltepremii.
Art.40.Anual,lasolicitareainspectoruluişcolargeneralsauaministruluieducaţiei,directorulînaintează
unraportgeneralprivindstareaînvăţământuluidinunitateapecareoconduce.
Art.41.Directorul,încalitatedeordonatorterţiardecredite,răspundede:

a)elaborareaproiectuluidebugetpropriu;
b)urmărireamoduluideîncasareaveniturilor;
c)necesitatea,oportunitateaşilegalitateaangajăriişiutilizăriicreditelor bugetare, înlimita  şicu

destinaţiaaprobateprinbugetulpropriu;
d)integritateabunurilor aflateînadministrare;
e)organizareaşiţinerealaziacontabilităţiişiprezentarealatermenabilanţurilorcontabileşia

conturilordeexecuţiebugetară.
Art.42.Directorulîndeplineşteşiurmătoareleatribuţii:

a)numeşteşicontroleazăpersonalulcarerăspundedesigiliulşcoliişidecompletareacarnetelorde
muncă;

b)răspundedeîntocmirea,eliberarea,reconstituirea,anularea,completareaşigestionareaactelorde studii;
c)răspunde deîntocmirea,eliberarea,reconstituirea,anularea,completarea,modificarea,rectificareaşi 

gestionareadocumentelordeevidenţăşcolară;
d)răspundedeutilizarea,păstrareaşimodernizareabazeimaterialeaşcolii;
e)sepreocupădeatragereade resurseextrabugetare, precum:sponsorizări,donaţii,prestărideservicii,

cursuridereconversieprofesională,consultanţă,microproducţie,colectareademateriale,închirieri,taxe 
etc.,şidelansareadeproiectecufinanţareinternăsauexternă;

f)răspundedecorectitudineaîncadrariipersonaluluişideîntocmirea,latermen,astatelorlunarede 
platăadrepturilorsalariale;

g)solicităConsiliului reprezentativ al părinţiloraprobarea acelorcheltuielicarevizeazăconservarea 
patrimoniului,modernizareabazeimateriale,reparaţii,îmbogăţireafondului decarteal bibliotecii, 
stimulareaelevilorcapabilideperformanţeşcolare,precumşiacelorcusituaţiematerialăprecară,din 
fondurilegestionatedeConsiliulreprezentativalpărinţilor;

h)răspundedeasigurareamanualelorşcolarepentru elevii dinînvăţământulobligatoriu,conform 
prevederilorLegii Învăţământului nr.84/1995,republicată,cumodificărileşi completărileulterioare; 
asigurăcondiţiilenecesareprofesorilorpentrustudiereaşialegereamanualelorpentruelevi;

i)asigură,prindiriginţi,formalităţilepentruplataalocaţieidestatpentrucopiişirăspundedestabilirea
necesaruluideburseşcolareşialteajutoaresocialelanivelulşcolii,conformlegislaţieiînvigoare.
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j)răspundederespectareanormelordeigienăşcolară,deprotecţieamuncii,deprotecţiecivilăşide pazăcontra
incendiilor.

k)aplicăsancţiunipentruabateriledisciplinaresăvârşitedepersonalulunităţiideînvăţământ,înlimita
prevederilorlegaleînvigoare;

l)aplicăsancţiunileprevăzutedeprezentulregulamentpentruabateriledisciplinaresăvârşitedeelevi.
Art.43.(1)DirectorulestepreşedinteleConsiliuluiprofesoralşialConsiliuluideadministraţie,în 
faţacăroraprezintărapoartesemestrialeşianuale.

(2)Încazulîncarehotărârileacestororganismeîncalcăprevederilelegale,directorularedreptulsă 
interzicăaplicarealor,informândînacestsens,întermende3zile,inspectorulşcolargeneral.

(3)Directorulnumeşte,prindecizie,componenţacomisiilorexamenelordecorigenţe,amânărisau diferenţe. 
Preşedintealacestorcomisiiestedirectorulsaudirectoruladjunct.
Art.44.Înrealizareafuncţieideconducere,directorulareurmătoareleatribuţii:
a)coordoneazăelaborareaproiectuluidedezvoltarepetermenmediuaşcoliiprincaresestabileşte
politicaeducaţionalăaacesteia;
b)poatelansaproiectedeparteneriatcuşcolisimilaredinUniuneaEuropeanăsaudinaltezone.
c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi  de 
dezvoltareinstituţională;
d) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare aprobat de consiliul de 
adminstraţieşideconsiliulprofesoral;
e)numeştediriginţiilaclase, lapropunereacomisiilor şiacatedrelor metodice,potrivit  principiului 
continuităţiişialperformanţeloreducaţionale;
f)stabileştecomponenţaformaţiunilordestudiu;
g)numeşteechipadeîntocmireaoraruluişcolii,pecareîlverificăşiîlaprobă;
h)înbazapropunerilorprimite,numeşteşefii catedrelor,ai comisiilormetodiceşiai ariilorcurriculare,ai 
comisiilorşicolectivelorpedomeniişisolicităavizulconsiliuluiprofesoralcuprivirelaprogramelede 
activitatealeacestora;
i)propuneconsiliuluiprofesoral,spreaprobare,cadreledidacticecaresăfacăpartedinconsiliulde administraţie şi  
solicită consiliuluielevilor şi  consiliuluireprezentativ  al  părinţilor desemnarea unui
reprezentantînconsiliuldeadministraţiealunităţiideînvăţământ;
j)stabileşteatribuţiileşefilorcatedrelorşiaicomisiilormetodice,aicolectivelorpedomenii,precumşi
responsabilităţilemembrilorconsiliuluideadministraţie;
k)vizeazăfişeleposturilorpentrupersonaluldinsubordine,conformlegiişicontractuluicolectivde
muncă;
l)elaborează,cuconsultareaşefilordecatedre/comisiimetodice,proiecteledeîncadrarepedisciplinede
învăţământ,urmărindrespectareaprincipiuluicontinuităţii;
m)asigură,prinşefiicatedrelorşiaicomisiilormetodice,aplicareaplanuluideînvăţământ,aprogramelor
şcolareşiametodologieiprivindevaluarea rezultatelorşcolare;
n) elaboreazăinstrumenteinternedelucruutilizateînîndrumarea şicontrolulactivităţii;
o)elaboreazăinstrumentedeevaluareaîntregiiactivităţidesfăşurateînşcoală,cuavizulconsultatival sindicatelor;
p)controlează,cusprijinulşefilordecatedră,calitateaprocesuluiinstructiv-educativ.Încursulunuian
şcolardirectorulefectueazăcelpuţin120deasistenţelaore, astfelîncâtfiecarecadrudidactic săfieasistat
celpuţinodatăpean.Laasistenţeleefectuatesaulauneleactivităţialecatedrelor,directorulesteînsoţit, de
regulă,deşefuldecatedră;
q)monitorizeazăactivitateadeformarecontinuă apersonaluididactic,didactic-auxiliarşinedidactic;
r) aprobăgraficulserviciuluipeşcoală  alpersonaluluididactic şialelevilor  şidefineşteatribuţiile
acestora;
s)aprobăgraficuldesfăşurăriitezelorsemestriale;
t)coordoneazăactivităţiledepregătireorganizatedecadreledidacticecurezultatedeosebite,pentruelevii 
careparticipălaolimpiade,concursurişifestivalurinaţionaleşiinternaţionale;
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u)aprobăregulamenteledefuncţionareacercurilor,aasociaţiilorştiinţifice,tehnice,sportiveşicultural-
artisticealeelevilordinşcoală.

III.A.1.1.2. Directoruladjunct
Art.45.(1)Directoruladjunctîşidesfăşoară activitateaînsubordineadirectoruluicareîielaboreazăfişa 
postului,îievalueazăactivitatea şiîi stabileştecalificativulanual;

(2)Directoruladjunctîndeplineşteatribuţiiledelegatedecătredirector,peperioadedeterminateşipe cele 
stabiliteprin  prezentulregulament deordine interioară, cu  excepţiadreptuluide a semna acte
contabileşiactedestudii;

(3) Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de
administraţieşiaorganelordecontrolpentruactivitateaproprie,conformfişeipostului;
Art.46.Atribuţiiledelegatedirectoruluiadjunctsunt:
-realizează,cuconsultareaşefilordecatedre-comisiimetodice,proiecteledeîncadrarepedisciplinede 
învăţământ,urmărindprincipiulcontinuităţii;
-asigură,prinşefiicatedrelorşiacomisiilormetodice,aplicareaplanurilordeînvăţământ,aprogramelor
şiametodologieiprivindevaluarea rezultatelorşcolare;
-coordoneazăactivităţilede realizareaoferteişcoliipentrucurriculum–ulladeciziaşcolii;
-coordoneazăactivitateaunorcatedre/comisiimetodice,stabiliteanual;
- controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ, mai ales la 
catedrele/comisiilemetodiceaflateînsubordine;
- elaboreazăoplanificaretematicăainspecţiilor,înconcordanţăcuplanul managerialalşcolii,aprobatde 
directorulunităţiideînvăţământ,astfelîncâtsăserealizezecele120deasistenţelaorepeunitateşi 
fiecarecadrudidactic săfieasistatcelpuţinodatăpean;
-coordonează   activitateadeformarecontinuăapersonaluluididactic,didacticauxiliarşinedidactic;
-verificăefectuareaserviciuluipe şcoalădecătrepresonaluldidacticşidecătreelevi;
-realizează,princolaborarecuprofesoriidespecialitate,profesoriidiriginţişiresponsabiliiclaselor,
graficuldesfăşurăriitezelorsemestriale;
-coordoneazăactivităţiledepregătireorganizatedecadreledidacticepentrueleviicareparticipăla 
olimpiadeşiconcursuripedisciplinedeînvăţământ;
-consemnează,încondicadeprezenţă,absenţeleşiîntârzierilelaorealepersonaluluididacticdepredare, 
precumşialepersonaluluididacticauxiliarşinedidactic;
-asigurăsuplinireapersonaluluididacticcarelipseştepeoperioadăscurtădetimp(1-2zile);
-propunedirectoruluiorelepentruregimuldecumulsauplatăcuora;
-răspundedecorectitudineaîncadrăriipersonaluluididactic;
-răspundedecorectitudineacataloagelor;
-răspundedeasigurareamanualelorşcolarepentrueleviidinînvăţământulobligatoriu,conformLegii 
nr.84/1995,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare;
-răspundederespectareanormelordeigienăşcolară,deprotecţiea muncii,deprotecţiecivilăşidepaza contra
incendiilorînîntreagainstituţie;
-colaboreazăcudirectorul laelaborareamaterialelordeproiectare,planificareşievaluareaactivităţii 
desfăşurateînunitateaşcolară;
-colaboreazălaelaborareadiverselorinstrumentedeevaluareaactivităţiipersonaluluididactic,didactic 
auxiliarşinedidactic;
-colaboreazălaelaborareasaumodificareafişeipostuluiangajaţilor;
-facepartedincomisiadeinventariereşicasareaobiectelordeinventarşiamijloacelorfixe;
-sepreocupădeatragereaderesurseextrabugetare,precum:sponsorizări,donaţii,prestărideservicii, 
consultanţă,colectaredematerialeşidelansaredeproiectecufinanţareinternăsauexternă.

III.A.1.1.3. Consilierulprogrameşiproiecteşcolareşiextraşcolare
Art.47. În unităţile de învăţământ Consiliul de Administraţie numeşte prin hotărâre, la propunerea
ConsiliuluiProfesoral,uncadrudidactictitularcareareatribuţiiprivindactivitatea educativă,şcolarăşi
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extraşcolară din unitatea de învăţământ, numit în continuare Consilier pentru proiecte şi programe 
educativeşcolare.

Consilierulpentruproiecteeducativeşcolareşiextraşcolareestesubordonatdirectoruluiunităţiide
învăţământşi,respectiv,InspectoruluiŞcolarpentruactivitateaeducativădincadrulISJ Bacău.

Metodologianumirii,atribuţiileşicompetenţeleacestuiasuntstabilitedeMinisterulEducaţieişi
CercetăriiprinordinulOMENnr.4800/5oct.2000,coroboratcuGhidulmetodologicalactivităţii educative2002.
Art.48.ElaboreazăşipropuneconsiliuluideadministraţiealşcoliiProgramulactivităţilor extraşcolare.
Art.49.Elaboreazăplanulmanagerialpropriu.
Art.50.Facepropuneripentruplanificareaactivităţilortematicealeconsiliuluideadministraţie.
Art.51.Contribuielaalcătuireaschemeiorareaşcolii,prinpropunereaunordisciplineopţionalecu
specificeducativ.
Art.52.Iniţiază,organizeazăşidesfăşoarăactivităţiextracurriculare.
Art.53.Întocmeşte baza de date privindstarea disciplinară aşcolii,absenteismul,delincvenţajuvenilă, 
dependenţaşi programeledeprevenire/intervenţieîmpreunăcuComisiadedisciplină.Esteagentul 
constatatoralcontravenţieiprevăzutelaart.180alin.(2)din Legeanr.84/1995republicată.
Art.54.  Îndrumă  activitatea  comisiei  ariei  curriculare  « Consiliere  şi  orientare»  şi  activităţile
extracurriculare.
Art.55.Ajutăprofesoriidiriginţiînactivitateadeorientarepentrucarieră.

III.A.1.1.4. Consiliuldeadministraţie
Art.56.(1)Consiliuldeadministraţiefunctioneazăconformprevederilorart.145alin.(3)si(4)dinLegea
învăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşi completărileulterioare,aleLegiinr.128/1997 
privindStatutul personalului didactic,cumodificărileşicompletărileulterioareşi aleprezentului regulament.

(2)Consiliuldeadministraţieareroldedecizieîndomeniuladministrativ.
Art.57.Atribuţiileconsiliuluideadministraţiesunt:

a)asigurărespectareaprevederilorLegiiînvăţământuluinr.84/1995,republicată,cumodificărileşi
completărileulterioare,aleLegiinr.128/1997,cu  modificările  şicompletărileulterioare,aleactelor
normativeemisedeMinisterulEducaţieişialedeciziilorinspectoruluişcolargeneralalInspectoratului
ŞcolarJudeţeanBacău;

b) elaboreazăstrategiaeducaţionalăpetermenscurt;
c)elaboreazăregulamentuldeordineinterioarăalşcolii,împreunăcureprezentanţiiorganizaţiilor

sindicaledinunitateadeînvăţământ;
d)elaborează,împreunăcusindicatele,fişeleşicriteriiledeevaluarespecificeunităţiideînvăţământ

pentrupersonalulnedidactic,învedereaacordăriicalificativeloranuale,premiilorşisalariilordemerit;
e) stabileşte calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor şefilor

catedrelor/comisiilormetodice;
f)aprobă,lapropunereadirectorului,acordareasalariuluidemeritpentrupersonaluldidacticşipentru

ceilalţi membri  ai colectivului. Pentru personaluldidactic de predare, aprobarea se acordă pe baza 
aprecierilorsinteticealeconsiliuluiprofesoralşicurespectareametodologiei specifice;

g)stabileşteacordareapremiilorpentrupersonalulunităţiideînvăţământ;
h)stabileşteperioadeleconcediuluideodihnăpebazacererilorindividualescrisealepersonaluluişcolii,

apropunerilordirectoruluişiînurmaconsultăriisindicatelor;
i)stabileştecomponenţaşiatribuţiilecomisiilordelucrudinşcoală;
j)controleazăperiodic parcurgereamaterieişievaluarearitmicăa elevilor,solicitând rapoarte sintetice 

dinparteaşefilordecatedre/comisiimetodice;
k)aprobăacordareaburselorşcolareconformlegislaţieiînvigoare,lapropunereacomisieipentru burse;
l)analizeazăşipropunespreaprobareaInspectoratuluiŞcolarJudeţeanBacăuproiectul planuluianual 

deveniturişicheltuieliîntocmitdedirector şi contabilulşef,pebazasolicitărilorşefilor 
catedrelor/comisiilormetodiceşialecompartimentelorfuncţionale;
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m)hotărăştestrategiade realizareşigestionarea resurselorfinanciareextrabugetareconformlegislaţiei
învigoare.
Art.58.MembriiconsiliuluideadministraţiealLiceuluiTehnologicOneşticoordoneazăşirăspundde
domeniideactivitate,pebazadelegăriidesarcinirealizatededirector.

III.A.1.2. Consiliulprofesoral
Art.59.(1)Consiliulprofesoral estealcătuitdintotalitateapersonalului didacticdepredaretitularşi 
suplinitorşiareroldedecizieîndomeniulinstructiv-educativ.Personaluldidacticauxiliaralunităţiide 
învăţământpoateparticipalaşedinţeleconsiliuluiprofesoral,atuncicândsediscutăproblemereferitoare 
laactivitateaacestuia.

(2) La şedinţele consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţiaipărinţilor, aiconsiliuluielevilor, aiautorităţilorlocalesauaipartenerilorsociali.

(3)Consiliulprofesoralseîntruneştelaînceputulşilasfârşitulfiecăruisemestrusauoridecâteori 
directorulşcoliiconsiderănecesar.

(4)Consiliulprofesoralpoateficonvocatînşedinţăextraordinarăşilacerereaaminimumotreimedin 
numărulmembrilorsăi.

(5)Participarealaşedinţeleconsiliuluiprofesoralesteobligatoriepentrucadreledidactice;absenţa 
nemotivatădelaacesteşedinteseconsiderăabatere disciplinară.

(6)Dezbateriledinconsiliulprofesoralsuntconsemnateîntr-unregistruspecialdeprocese–verbale,de
cătresecretarulacestuiconsiliu,numitdedirectorulşcoliiprindecizieinternă.
Art.60.Consiliulprofesoral areurmătoareleatribuţii:
a)dezbateşiaprobăproiectulplanuluidedezvoltarepetermenmediualunităţiideînvăţământ,prezentat
dedirector;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual  de
activitate;
c)alegecadreledidacticecarefacpartedinconsiliuldeadministratie;
d)propunedirectoruluicomponenţacomisiilor/catedrelormetodicedinşcoală;
e)valideazăraportulprivindsituaţiaşcolarăsemestrialăşianualăprezentatădediriginte,precumşi 
situaţiaşcolarădupăîncheiereasesiuniideamânări,diferenţeşicorigenţe;
f)numeştecomisiiledecercetareafaptelorcepotconstituiabateridisciplinare,săvârşitedepersonalul didactic de 
predare şi didactic auxiliar, conform dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 128/1997, cu
modificărileşicompletărileulterioare;
g)stabileştesancţiunidisciplinare,pebazaraportuluicomisieidecercetare,pentrupersonaluldidacticde
predare,personaluldidacticauxiliar,conformprevederilorLegiinr.128/1997. 
h)decideasupraaplicării sancţiunilordisciplinarepentruelevi;
i)decideasupraacordăriirecompenselorpentruelevi,personaldidacticdepredareşipersonaldidactic 
auxiliar,conformLegiinr.128/1997;
j)valideazănotelelapurtaremaimicide7;
k)stabileşte,prinvot, disciplineleopţionalecaresepredauîn şcoală;
l)aprobăproiectulplanuluideşcolarizare;
m)aprobăproiectelecurricularecaresedezvoltăînşcoală;
n)formuleazăaprecierisinteticeprivindactivitateapersonaluluididacticdepredarecaresolicităacordarea 
salariului sauagradaţieidemerit,pebaza raportuluideautoevaluareaactivităţiidesfăşurate;
o)aprobăprezentul regulamentdeordineinterioarăal şcolii,elaboratîmpreunăcureprezentanţii organizaţiilor
sindicale din respectiva unitate,înşedinţă extraordinarăla care participă şipersonalul 
didacticauxiliarşinedidactic.
Art.61.(1) Şedinţeleconsiliuluiprofesoralalşcoliiseconstituielegalînprezenţaa2/3dinnumărultotal
almembrilor.

(2)Hotărârileseiauprinvot,cucelpuţinjumătateplusunudinnumărultotalalmembrilorşisunt
obligatoriipentruîntregulpersonalalunităţiideînvăţământ.

III.A.1.3.Catedrele/comisiile metodiceşicomisiilecucaracterpermanent
III.A.1.3.1. Catedrele/comisiile metodice
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Art.62.(1)Şefulcatedrei/comisieimetodice răspundeînfaţadirectoruluişiainspectoruluidespecialitate 
deactivitateaprofesionalăamembriloracesteia.

(2)Şefulcatedrei/comisieiareobligaţiadea participalatoateacţiunileiniţiatededirectorşidea
efectuaasistenţelaore,înspeciallaprofesoriistagiari,laceinouveniţisaulaceiundeseconstată
disfuncţiiînprocesuldepredare-învăţaresauînrelaţiaprofesor-elev.

(3)Şedintelecatedrei/comisieimetodiceseţinbilunar,dupăotematicăaprobatădedirectorulunităţii 
deînvăţământsauoride câteoridirectorulsaumembriicatedrei/comisieiconsiderăcăestenecesar.

a)elaboreazăpropunerile pentruoferta educaţionalăaşcoliişistrategia acesteia,cuprinzândobiective, 
finalităţi,resursematerialeşi umane,curriculumladeciziaşcoliişileprezintăspre analizămembrilor 
catedreişidirectorului ;

b) elaboreazăprogramedeactivităţisemestrialeşianuale;
c)consiliazăcadreledidacticestagiaresaunouangajateînprocesuldeelaborareaproiectăriididactice

şiaplanificărilorsemestriale;
d)elaboreazăinstrumenteledeevaluare;
e)analizeazăperiodicperformanţeleşcolarealeelevilorîncadrularieicurriculare;
f) monitorizeazăparcurgereaprogramei  la fiecareclasăşi  modul în carese realizează evaluarea elevilor;
g)organizeazăşirăspundededesfăşurarea recapitulărilorfinale;
h)organizeazăactivităţidepregătirespecialăaelevilorpentruexameneşiconcursurişcolare;
i)evalueazăactivitateafiecăruimembrualcatedrei/comisieimetodiceşi propunecalificativeleanuale 

alemembrilorcatedrei,înbazaunuiraportmotivat;
j)propunedirectorului activităţi deformarecontinuăşi decercetarepedagogicăspecificeunităţii de 

învăţământ;
k)efectuează asistenţelalecţiilepersonalului didacticdepredaredincadrul catedrei,cuprecăderela 

stagiarişilacatedreledidacticenouveniteînunitateadeînvăţământ,dacăestedesemnatdedirectorsaula
cerereapersonală;

l) elaborează informări semestriale asupra propriei activităţi  şi a membrilor catedrei/comisiei metodice.
Art.63.Ariilecurricularesunt:
-Limbăşicomunicare
-Matematicăşi ştiinţealenaturii
-Omşi societate
-Tehnologii

Art.64.Catedrele/ComisiilemetodicealeLiceuluiTehnologicOneştisunt:
- Catedradelimba şiliteratura română
- Catedradelimbimoderne
- Catedradesocio-umane
- Catedradematematică-informatică
- Catedradeştiinţe
- Catedratehnicămecanică
- Catedratehnicăelectro
- Catedraturism şialimentaţiepublică
- Învăţători

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Responsabil: GănguţIon
Membri: Şefcatedră

Diriginte
Şefierarhicsuperior(personaldid.auxiliarşinedidactic)

Sarcini:
-menţinelegăturapermanentăcuPoliţiaMunicipiuluiOneştiși cu autoritățile administrației publice locale;
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-elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;
-propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi 

a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor 
şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii 
de învăţământ.
-colaboreazăcudiriginţiişi Consiliileprofesorilor clasei;
-elaboreazăunplandemăsuriînvedereapreveniriiinfracţionalităţiijuvenile;
-propuneConsiliuluideadministraţieprevederilepentruR.O.I.caresăvizezeîmbunătăţireaclimatului 

dedisciplină;
- verifică respectareaprevederilorR.O.F.U.I.P.şiaR.O.Iprivitoarelacomportamentulelevilor;
-

verificăproceseleverbalealeprofesorilordeserviciuşiiaumăsurilecareseimpunprivindabateriledisciplinarese
mnalate;
- verificăaplicareamăsurilordisciplinaredecătreprofesoriidiriginţi.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂŢII
Responsabil: Cadru  didac t ic
Membri: Cadru  

d idact icCadru  
d idact ic
Reprezentant părinți
Reprezentant elevi

Sarcini:
-elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;
-colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în 
scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;

-propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie 
la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;

-elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 
nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi 
procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, 
cât şi o abordare constructivă;

-identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, 
consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz;

-prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 
principiilor şcolii incluzive;

-sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
-monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii;
-elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
-elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. 
Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a 
activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
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Responsabil: Cadru  didac t ic
Membri: Cadru  

d idact icCadru  
d idact icCadru  
d idact ic

Sarcini:

-își desfășoară activitatea conform în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor 
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de 
control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

-asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;
-organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare;
-coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 

profesionale;
-conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 

publice;
-organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi 

între structurile unităţi de învăţământ.

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELORȘI ALTORFORME DESPRIJINMATERIAL 
PENTRUELEVI (+EURO200)
Responsabil: GănguţIon
Membri: SprinţeroiuCristinel 

Moroianu Cornel
HîrjancaRodica
MereșanMihaela

Sarcini:
-verificădosareledepusepentruobţinereaburselor;
-stabileşteeleviibursieriînfuncţiedepunctajulobţinutînurmaanalizăriidosarelorînplenulcomisiei
semestrial;
-reanalizeazăeventualelecereridecontestaţie.

COMISIA DE ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE (CEREMONII ȘI ÎNFRUMUSEȚARE 
ȘCOALĂ)
Responsabil: FoltacheDaniela
Membri: BrăilaJenny

CristeaIonuţ
SpiridonicăMihai 
MoşieFeliciaCosset

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conform Procedurii operaţionale privind iniţierea, implementarea şi 
monitorizarea activităţi lor extraşcolare;
-elaboreazăplanulanualşi monitorizeazăactivitateareferitoarelacercurileştiinţifice,culturaleşi
sportive;
-monitorizeazăactivităţileextracurricularedesfăşuratela nivelulclaselor;
-organizeazăactivităţileextracurricularelanivelulşcolii;
-asigurăpregătireaşiparticiparealaconcursurileşcolarecevizeazăactivitateaextracurriculară;
-asigură,coordoneazăşicontroleazăfuncţionareastaţieiradioaşcolii.
-organizeazăfestivităţileprilejuitedeînceputsau sfârşitdean,desărbători;
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-coordoneazăparticipareaelevilorşcoliilaactivităţicultural-artisticeorganizateîn  planlocal, 
judeţean,naţional.
-aranjeazăvitrinele şipanourile existenteîn şcoală;
-realizeazămaterialelenecesaredecorării spaţiilorşcolare;
-organizeazăexpoziţiiculucrărileelevilor;
-coordoneazăactivităţilediriginţilor pentruînfrumuseţareasălilordeclasă;
-decoreazătoatespaţiiledinşcoală:cancelarie,birouri,coridoare.

COMISIAPENTRUASIGURAREACALITĂŢII ÎNÎNVĂŢĂMÂNT
Coordonator:  Sergentu Adrian
Responsabil: PleșuIoana
Membri: Damian Cristina-Daniela

FoltacheDaniela
VasiloiuNicoleta
Ciugudean Roxana

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conform Procedurii operaţionale....................;

COMISIA PRIVIND PROGRESUL ŞI PERFORMANŢELE ŞCOLARE, MONITORIZAREA 
INSERŢIEI ABSOLVENŢILORPE PIAŢAMUNCII
Responsabil: EnacheDaniela
Membri : Șorgot Viorica

Bălan Paula
Moroșanu Emilia
Zamfir Alina

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conform Procedurii operaţionale privindprogresul şi performanţele 
şcolare,monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
-colaboreazăcuprofesorii şidiriginţiipentrurealizareasituaţiei;
-colaboreazăcusecretariatul;
-preiaurezultateleexistentelasecretariat;
-predausituaţiile realizatepentruarhivare;
-selectează rezultatelecarevorfiprezentatelaTârgulEducaţionalalLiceelor.

COMISIAPENTRUMONITORIZAREA,COMBATEREAŞI PREVENIREA
ABSENTEISMULUI
Responsabil: Damian CristinaDaniela
Membri: Călin Rodica

Grăpinoiu Cristina
Spiridonică Mihai

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conform Procedurii operaţionale privindmonotorizarea, prevenirea şi 
combaterea absenteismului;
-va aplica măsurile necesare în vederea derulării activităţii de combatere a fenomenului absenteismului;
-va monitoriza consemnarea absenţelor şi înştiinţarea în timp adecvat a parinţilor, pentru a putea realiza 
măsuri remediale eficiente;
-va colabora cu instituţii abilitate (Poliţie, Jandarmerie) în vederea monitorizării eficiente a elevilor care 
absentează de la ore şi pentru aplicarea de măsuri remediale eficiente;
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COMISIAPENTRUDEZVOLTAREAPROFESIONALĂACADRELORDIDACTICE
Responsabil: ȘorgotViorica

Membri: PetcuElenaDaniela
GănguțMina
Sfârlea Elena
Gabor Lucia

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conformProcedurii operaţionale a comisiei pentru dezvoltarea profesională 
a cadrelor didactice;
-propuneşiorganizeazăcursurideperfecţionarelanivelulşcolii;
-realizeazădemersurilenecesarepentruacreditareacursurilorpropuselanivelulşcolii;
- monitorizează participarea profesorilor la cursurile de perfecţionare oferite de şcoală, C.C.D,
MinisterulEducaţieetc.;
- propune participarea unor cadre didactice la cursuride perfecţionare, în vederea îmbunătăţirii
prestaţieididactice.

COMISIADE RECEPŢIE,INVENTARIERE ŞI CASARE
Responsabil: GănguţIon
Membri: GavrilăMihaela

BelecciuNicoleta
Mengheriş Vasile
Membru

Sarcini:
-inventariereaanuală(lunileoctombrie-decembrie)amijloacelorfixe,obiectelordeinventarşia 

materialelordinmagazie.

COMISIA  DE ELABORARE AORARULUIȘIORGANIZARE ASERVICIULUI PE SCOALĂ

Responsabil: Adochiței Nicoleta
Membri : Iftimie Cosmin

Roman Marian
SmilschiAdriana

Sarcini:
-elaborează orarulşcolii;
-elaboreazăprogramareaelevilor pesălideclasă;
-transcriezilnicorarulîncondicadeprezenţă;
-centralizează graficuldepregătirepentrubacalaureatşipentrutesteledeverificare;
-centralizeazăgraficuldemeditaţiişiconsultaţii.
- întocmeşte listadeatribuţiiaelevilorşiprofesorilordeserviciu;
- planificăprofesoriideserviciu peşcoală(laînceputulfiecăruisemestru);
- planificăeleviideserviciupeşcoală;
- colaboreazăcupatruladejandarmicareasigurăpazaşcolii;
- verificămoduldeefectuareaserviciuluipeşcoală.

COMISIAPENTRUCURRICULUMȘI CURRICULUMADAPTAT
Responsabil: GrădinaruMaria
Membri: Moșie Felicia-Cossete

Vasiloiu Nicoleta
HuşneacGabriela-Cristina
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Sarcini:
-își desfășoară activitatea conformProcedurii privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
avizare a proiectelor de programe pentru curriculum la decizia şcolii;
- coordoneazăactivităţilede realizareaoferteişcoliipentruC.D.S.;
- elaboreazăpropunerideaprofundare(liceu);
- elaboreazăoferta decursuriopţionale-termen:lunileianuarie-februarie;
- centralizeazăpropunerilecatedrelorpentruC.D.S.;
- elaboreazăfişeledeopţiuni;
- realizeazăconsultareaelevilorvizândC.D.S.-ulpentruanulşcolarurmător;
- centralizeazăopţiunileelevilorpeclase;
- realizeazăschemeleorare;
- comunicăelevilor,prinprofesoriidiriginţi,conţinutulC.D.S.-urilorpentruanulşcolarurmător.

COMISIA PENTRUIMPLEMENTAREAPARTENERIATELORNAŢIONALE ŞI 
INTERNAŢIONALE

Responsabil: Pîntea Marina-Carmen
Membri : Pavel Ramona

Ciugudean Roxana
Hușneac Gabriela-Cristina

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conformProcedura privind colaborarea cu agenții economici în vederea 
efectuării stagiului de pregătire practică a elevilor din Liceul Tehnologic Onești;

COMISIADE ÎNCADRARE SI PROMOVARE
Responsabil: SergentuAdrian
Membri: GănguţIon

MereșanMihaela
SmilschiAdriana

Sarcini:
- seîntruneşteîntoatecazuriledeangajareşipromovare;
-organizeazăexameneledeangajareapersonaluluididacticauxiliarşinedidactic;
- întocmeştefişeledeevaluare pentru personalul didacticauxiliarşipentrupersonalulnedidactic;
- monitorizeazăîntocmireafişelordeevaluareapersonaluluididactic.

COMISIA PENTRU RESURSE EXTRABUGETARE
Responsabil: SergentuAdrian
Membri: BrăilaJennyPetronela 

SprinţeroiuCristinel 
MereşanMihaela

Sarcini:
-atrageresurseextrabugetareprin:
-sponsorizări;
-donaţii;
-închiriereaunorspaţii.

COMISIAPENTRUPUBLICAŢII,PREZENTAREAŞCOLII ŞI ÎNRELAŢIACUPRESA
Responsabil: Sprin ț ero iu  Cris t ine l
Membri: Iftimie Cosmin

Ciugudean Roxana
Brăila Jenny-Petronela
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Gavrilă Mihaela
Gafar Lucreția

Sarcini:
- reprezintăşcoalaînrelaţiilesalecupresa;
- realizeazăsite-ul şcoliişipromoveazăşcoalapesite;
- realizareapublicaţiilorşcoliişiapliantuluideprezentareaacesteia.

COMITETUL DE SECURITATE ȘI SANATATE INMUNCA
Responsabil: StavărIulian
Membri: Costea Diana

Moroșanu Emilia
BurduşelNicu
MăriuţRobertMarcel
CătănescuEmilianVirgil
Dr.BercuţTudoriţa -medic

Sarcini:
-selectează,dinlegislaţiaînvigoarevizândprotecţiamuncii,cuceledouăcomponentealesale,

securitatea în muncă şi sănătatea în muncă, normativele generale de protecţia muncii, aplicabile 
activităţiidincadrul şcolii;

- elaboreazănormespecificeşiinstrucţiunipropriidesecuritateamuncii;
- atribuţiile membrilor comisieisunt prevăzute încapitolulII dinOrdinulnr.187 /  15.04.1998  al

Ministeruluimunciişiprotecţiei sociale.
- realizează:
-instructajulintroductivdeprotecţiamuncii;
-instructajuldeprotecţiamunciilaloculdemuncă;
-instructajulperiodicdeprotecţiamuncii.

COMISIA DE P.S.I. 
Responsabil: Mengeriș Vasile 
Membri: Moroianu Cornel

MăriuţRobert-Marcel
RomanMarian
BurduşelNicu

Sarcini:
-întocmeşteplanuldeaparareîmpotrivaincendiilor;
-realizeazăinstruireapersonaluluiconformD.G.P.S.I.;
- colaborează cu profesorii diriginţi  pentru includerea în temele de dirigenţie a unor tematici
specifice.

COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ.
Responsabil: CătănescuEmilianVirgil
Membri:         Burdușel Nicu

StavărIulian
ŞraerRobert-Carol
MăriuţRobert-Marcel
Zamfir Alina
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COMISIA LAPTE ȘI CORN. 
Responsabil: . . . . . . . . . . . . . . .
Membri: MoşieFeliciaCosset

Costea Diana

COMISIA PENTRUREDACTAREAPLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (PAS)
Coordonator:GănguțIon
Responsabil: HușneacGabriela-Cristina
Membri: FoltacheDaniela CălinRodica 

Enache  Daniela 
IftimieCosmin 
Pîntea Marina-Carmen 
BelecciuNicoleta

Sarcini:
-își desfășoară activitatea conformProcedurii privind elaborarea și revizuirea Planului de acțiune al 

școlii(P.A.S);
- întocmeşte planul de elaborare a PAS; 
- verifică şi decide asupra factorilor intersaţi care urmează a fi consultaţi;
- verifică şi decide asupra surselor de informaţii care vor fi utilizate; 
- coordonează procesul de colectare a unor date sau informaţii de la toţi factorii interesaţi; 
- interpretează şi analizează datele sau informaţiile cu privire la mediul intern / extern ;
- întocmeşte rezumate ale analizelor ;
- propune obiective şi ţinte strategice ;
- propune activităţi şi modalităţi de desfăşurare a acestora;

III.A.1.4.Consiliulclasei
Art.65.(1)Consiliulclaseiesteconstituitdintotalitateapersonaluluididacticdepredarecarepredăla
clasarespectivă,dincelpuţinunpărintedelegatalcomitetuluidepărinţialclaseişidinliderulelevilor 
claseirespective.

(2)Preşedinteleconsiliuluiclaseiestedirigintele.
Art.66.Consiliulclaseiîşidesfăşoarăactivitatealanivelulfiecăreiclaseavândcaprincipaleobiective:

a)armonizareacerinţeloreducativealepersonaluluididacticdepredarecusolicitărileelevilorşi părinţilor;
b)evaluareaprogresuluişcolar alelevului;

c) stimulareaelevilorcuunritmlentdeînvăţare;
d)organizareadeactivităţisuplimentarecueleviicapabilideperformanţeşcolare.
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Art.67.Consiliulclaseiareurmătoareleatribuţii:
a) analizeazăsemestrialprogresulşcolarşicomportamentulfiecăruielev;
b)analizeazăvolumultemelorpentruacasă;
c)stabileştemăsuri educaţionalecomunepentrueleviicuproblemedeînvăţaresaude 

comportamentşipentrueleviicurezultatedeosebite;
d)stabileştenotelelapurtarepentrutoţieleviiclasei,înfuncţiedecomportareageneralăaacestora 

înunitateadeînvăţământşiînafaraacesteiaşipropuneconsiliuluiprofesoralvalidareanotelormaimici de7,00;
e)propune recompensepentrueleviicurezultatedeosebite;
f)participălaîntâlniricupărinţiisaucupărinţiişieleviicelpuţinodatăpean,depreferinţăîn 

cursulsemestruluiIşi,însituaţiideosebite,lasolicitareadirigintelui;
g)propune,după caz,dirigintelui,directorului,consiliului profesoral,sancţiuniledisciplinare 

prevăzutepentruelevideprezentulregulament;
h)elaboreazăraportulscrisasuprasituaţieişcolareaelevilorclasei,lasfârşitulsemestruluişial 

anuluişcolar;acestavafiprezentatdepreşedinteleconsiliuluiclaseiînfaţaconsiliuluiprofesoral,spre
validare.
Art.68.Consiliulclaseiseîntruneştelasfârşitulfiecăruisemestruşioridecâteoridirectorul,dirigintele
saumembriiacestuiaconsiderănecesar.

III.A.1.5. Dirigintele
Art.69.(1)Coordonareaactivităţiiclaselordeeleviserealizeazăprindiriginţinumiţidedirectorul
unităţiideînvăţământdintrecadreledidacticedepredarecuexperienţă,carepredaulaclasa respectivă. 

(2)Funcţiadedirigintedevineobligatoriepentrupersonaluldidacticinvestitdedirectorcu
aceastăresponsabilitate.

(3)Diriginteleîşiproiecteazăşiîşidesfăşoarăactivitateapotrivitsarcinilorprevăzutedeplanulanualal
unităţiideînvăţământşiînacordcu particularităţileeducaţionalealeclaseirespective.

(4)Diriginteleîntocmeşte,dupăconsultareaprofesorilorclasei,apărinţilorşiaelevilor,planificarea 
semestrială şi anualăcarevacuprindecomponenteleactivităţii educativeîn acordcuproblemelespecifice 
alecolectivuluideelevi,precumşicuprogramaelaboratădeMinisterulEducaţiei.

(5)Diriginteleareobligaţiasăcunoascăşisărespecte,împreunăcueleviişipărinţiiacestora,legislaţia
învigoare,prevederileprezentuluiregulament.
Art.70.Diriginteleare următoareleatribuţii:

a)coordoneazăactivitatea consiliuluiclasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi organizează

împreunăcuacestacolectivuldeelevialclasei;
c) colaboreazăcu  toţiprofesoriiclaseişi, după  caz, cu  consilierulşcolar în vedereaarmonizării

influenţeloreducative şipentruaasigurarealizareaunuiprofilmoralclaseideelevi;
d)preiapebazădeproces-verbal,saladeclasăîncareîşidesfăşoarăactivitateaeleviicăroraleeste

diriginte şirăspundedepăstrareaşimodernizarea acesteia;
e)aducelacunoştinţaelevilorşipărinţilorprevederileprezentuluiregulamentşiîntocmeşteunproces-

verbalînacestsens cusemnăturileelevilorşialepărinţilor;
f)organizeazăîmpreunăcuconsilierulşcolaracţiunideorientareşcolarăşiprofesională;
g)prezintăelevilordinclaseleterminaleprevederile referitoarelaexameneledefinalizare;
h)urmăreştefrecvenţaelevilor,cercetează cauzeleabsenţelorunorelevi şiiamăsurilecorespunzătoare;
i)motiveazăabsenţeleelevilorpebazacertificateloravizatedecabinetulmedicalalşcolii,precumşiîn 

bazacererilorpersonale,motivate,alepărinţiloracestora, aprobatededirector;
j)analizeazăperiodic situaţialaînvăţătură a elevilor,monitorizeazăîndeplinireaîndatoririlorşcolarede 

cătretoţielevii,iniţiazăcuconsiliulclaseiprogramedeconsultaţiicupărinţiişiaprobatededirector;
k)sprijinăorganizarea şidesfăşurareaactivităţilor elevilorînafaraclasei şiaşcolii;
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l)informeazăînscrisfamiliileelevilorcusituaţieşcolarăneîncheiată,alecelorcorigenţi,repetenţisau 
sanctionaţidisciplinar;

m)stabileşteîmpreunăcuconsiliulclaseinotalapurtareafiecăruielevşiprezintăînscrisconsiliului
profesoralpropuneriledenotaremaimicide7,00pentrueleviicareausăvârşitabaterigrave;

n)felicităînscrispărinţiisaututoriielevilorpentrurezultateleexcepţionaleobţinutedecopiiilorla
învăţăturăsauîncadrulactivităţilorextraşcolare;înmâneazăelevilordiplomeşipremiilafestivitatea
fiecăruisfârşitdeanşcolar;

o)organizeazăîntâlnirişidiscuţiicupărinţii,caresepotdesfăşurapegrupeindividualesauînplencu 
aprobareaprealabilăadirectorului;

p)propuneconsiliuluideadministraţieacordareadealocaţiişiburseelevilor, înconformitatecu 
legislaţiaînvigoare;

q)aplică,pebazaconsultăriicudirectorul,sancţiunileprevăzuteînprezentulregulamentşipropune 
spreaprobareconsiliuluiprofesoralcelelaltesancţiuni;

r)recomandăspreaprobaredirectoruluiparticipareaorganizatăaelevilorlaactivităţiîncluburişi asociaţii
sportive,cultural-artistice şiştiinţificeînafaraşcolii;

s)completeazăcatalogulclasei şirăspundedeexactitateadatelorînscriseşidestareafizicăa acestuia;
t)calculeazămediageneralăsemestrialăşianualăafiecăruielev,stabileşteclasificareaelevilorla

sfârşitulanuluişcolar,propuneacordareapremiilor,recompenselorşidistincţiilorpotrivitprevederilor 
prezentuluiregulament;consemneazăîncarneteledeelevmediilesemestrialeşianuale;

u)proiectează,organizeazăşidesfăşoarăactivităţieducative,deconsiliereşideorientareşcolarăşi 
profesionalăînfuncţiedeparticularităţilecolectivuluideelevi;

v)prezintăsprevalidareconsiliuluiprofesoralraportulscris asuprasituaţieişcolareşicomportamentale 
aelevilorlasfărşitulsemestrului/anuluişcolar.
Art.71.Înadouadecadăaluniioctombrie,dupăceaavutlocadunareageneralăapărinţilor clasei,undea 
fostalescomitetuldepărinţialclaseişis-adesemnatunreprezentantalacestuicomitetînconsiliulclasei,
diriginteleclaseiconvoacăconsiliulclaseipentruorganizareaacestuia.

Înprocesul-verbalseconsemneazăordineadezi:constituireaconsiliuluiclasei.Diriginteleprecizează
componenţanominalăaacestuia,precizeazăatribuţiileconsiliuluiclaseişistabileştegraficulşitematica
şedinţelorconsiliuluiclaseipecareleaducelacunoştinţă,spreanaliză,directorului.

Consiliulclaseiseîntruneştelasfârşitulfiecăruisemestruşioridecâteoridirectorul,dirigintelesau
membriiacestuiaconsiderănecesar.

Şedinţeleconsiliuluiclaseiseconsemneazăînprocese-verbalecareseînregistreazăînregistrulde
intrare-ieşire existent la secretariatul  unităţii de învăţământ. Dosarul consiliului clasei va cuprinde 
următoareledocumente:

a)procesul-verbaldeconstituireaconsiliuluiclasei;
b)componenţaconsiliuluiclasei;
c)graficul şitematica şedinţelorconsiliuluiclasei;
d)procesele-verbaledelaşedinţeleconsiliuluiclasei,înregistrateînregistruldeintrări-ieşirial
unităţii şcolare;

e)raportulscris asuprasituaţieişcolareaelevilorclasei,lasfârşitulsemestrului/anuluişcolar.
Ultimuldocumentesteelaboratdeconsiliulclaseişivafiprezentatdepreşedinteleconsiliuluiclasei 

consiliuluiprofesoralsprevalidare,dupăcareseînregistreazăînregistruldeintrări-ieşiri.
III.A.1.6.Profesoruldeserviciupeşcoală

Art.72.Atribuţiile profesoruluideserviciupeşcoală:
(1) Profesorul de serviciu coordonează sub aspect administrativ şi organizatoric desfăşurarea 

procesuluiinstructiv –educativîncondiţiidesecuritate, ordineşidisciplină.
(2)Profesoruldeserviciucolaboreazăcupersonaluldidactic şiadministrativ, identificând  natura 

aspectelordeindisciplinăaelevilor, eleviiindisciplinaţişiiaimediatmăsurilecareseimpun.
(3) Înacestsens :

a.  seprezintălaunitateaşcolarăcu20deminuteînainteaînceperiiprogramului;
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b.  cu15minuteînaintedeîncepereaserviciuluiialegăturacueleviideserviciupeşcoală, 
verificândmodulîncareaceştiaîşicunoscatribuţiile;

c.  verifică,ajutatdeeleviideserviciupeşcoală,stareadecurăţenieaclaselorşiremediază
imediat,prinpersonaluldeserviciuresponsabil,deficienţelesemnalate;

d.   dupăces-asunatdeintrare,seîngrijeştecaeleviiîntârziaţilaoresăintreînclasă,fărăa
producedezordine;

e.  ialegăturacuadministratorulşcoliipentrustricăciunileconstatate,încercândsălerezolve
rapid;

f. consemneazăcuexactitateînRegistruldeprocese-verbaledeficienţelesemnalate;
g.   înfiecarepauzăesteprezentînmijloculelevilor(nusevastaîncancelarie);
h.  consemneazăabsenţeleinopinatealecadrelordidacticeşianunţădirecţiuneapentruagăsi

soluţii imediate care să asigure desfăşurarea fără sincope şi perturbări a procesului 
instructiv-educativ;

i. areînvedereca şicancelariasăfieîngrijită.Nuvatoleradezordineaîncancelarie;
j. aducelacunoştinţadirecţiunii,Poliţiei,Salvării(dupăcaz)evenimenteledeosebitecare

afecteazăsecuritateainstituţieişiaelevilor;
k.   foloseşte,încazdenevoie, telefoaneleşcoliipentrusemnalareaevenimentelordeosebite;
l. împreunăcuserviciul secretariatareînvedereca,lasfârşitulprogramului,toatecataloagele 

săfieprezenteşisecurizate;
m. noteazălaavizierschimbareasălilordeclasă,dacăecazulşieleviieliminaţi;
n.  colaboreazăcuComisiadedisciplinăşicuaceastaorganizeazăcontroaleinopinateprivind

respectarea,decătreelevi,aR.O.I.Rezultatelecontroalelorvorfiaduselacunostinţa direcţiuniişi
sevaaplicaR.O.I.;

o.   serviciulpeşcoalăsedesfăşoarăîntoatecorpuriledeclădire,înunulsaudouăschimburi, 
înfuncţiedeorar.

III.A.2.PERSONALUL DIDACTICAUXILIARŞI NEDIDACTIC
Art.73.(1) Compartimentuldesecretariatestesubordonatdirectoruluiunităţiideînvăţământ.

(2)Secretariatulfuncţioneazăpentruelevi,părinţi,personalulunităţiideînvăţământşialtepersoane 
interesate,potrivitprogramuluidelucruafişat,întreorele1200-1400.Programulsecretariatuluiseaprobă 
dedirector.

(3)Secretariatulasigurăpermanenşapeîntreagaperioadădedesfăşurareaorelor.
(4)Secretarul aducecondicaîncancelarieşi oialasfârşitul orelor.Secretarul descuieşiîncuiefişetul de 

cataloage la începutul/terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu profesorul  de serviciu 
existenţatuturorcataloagelor.

(5)Secretarulcompleteazăfişelematricole,cataloageledecorigenţăşiseocupădearhivareatuturor
documentelorşcolare.

(6) Înperioadavacanţelorşcolare,cataloagelesepăstreazălasecretariat.
(7)Procurarea,deţinereaşifolosireasigiliilorsefaceînconformitatecureglementărilestabiliteprin 

ordinulMinistruluiEducatiei.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se face în conformitate cu

prevederile„Regulamentuluiprivindregimuljuridicalactelordestudiişialdocumentelordeevidenţă
şcolarăînînvăţământulpreuniversitar”,aprobatprinordinulMinistruluiEducaţiei.

(9)Evidenţa,selecţionarea,păstrareaşidepunereadocumentelorşcolarelaArhiveleNaţionale,după
expirareatermenelordepăstrarestabiliteprinIndicatorultermenelordepăstrare,aprobatprinordinul
MinistruluiEducatiei,sefaceînconformitatecuprevederileLegiiArhivelorNaţionalenr.16din2aprilie
1996.

(10)Atribuţiilorspecificepostuluidesecretarse regăsescînfişapostului.
Art.74.(1)Serviciuldecontabilitateestesubordonatdirectoruluiunităţiideînvăţământ.
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(2)   Serviciuldecontabilitatealunităţiide învăţământ şialcentruluideexecuţie bugetară, este
subordonatdirectorului-ordonatorterţiardecredite,asigurăşirăspundedeorganizareaşidesfăşurarea 
activităţiifinanciar-contabileaşcolii,înconformitatecudispoziţiilelegaleînvigoare.

(3)Contabilitateaîndeplineşteoricesarcini financiar-contabileîncredinţatededirectorsaustipulate 
expresînactenormative.

(4)Atribuţiilespecificepostuluidecontabilse regăsescînfişapostului.
Art.75.(1) Serviciuldeadministraţieestesubordonatdirectoruluiunităţiideînvăţământ.

(2)Administratorulîşi desfăşoarăactivitateasub conducereadirectorului, răspundedegestionareaşi 
întreţinereabazeimaterialeaunităţii deînvăţământ,coordonează activitateapersonalului administrativde 
întreţinereşicurăţenie,paznici,muncitori.

(3)Întregulinventarmobilşiimobilalunităţiideînvăţământsetreceînregistruldeinventaral
acesteiaşiînevidenţelecontabile.Schimbareadestinaţieibunurilorceaparţinunităţiideînvăţământse 
poatefacenumaicuîndeplinireaformelorlegale.

(4)Programul personalului deîngrijiresestabileştedeadministrator,potrivitnevoilorunităţii de 
învăţământşiseaprobădedirector.

(5)Administratorulstabileştesectoareledelucrualepersonaluluideîngrijire.Înfuncţiedenevoile 
unităţiideînvăţământ,directorulpoateschimbaacestesectoare.

(6)Administratorulnupoatefolosi personalulsubordonatîn alteactivităţi decâtcelenecesareunităţii 
deînvăţământ.

(7)Atribuţiilorspecificepostuluideadministratorse regăsescînfişapostului. 
Art.76.(1) Bibliotecarulestesubordonatdirectoruluiunităţiideînvăţământ.

(2)Bibliotecarulorganizeazăactivitateabibliotecii,asigurăfuncţionareaacesteiaşiesteinteresatde 
completarea raţionalăafonduluidepublicaţii.

(3)Activităţiledebazăalebibliotecarului sunt:
a)îndrumălecturaşi studiulelevilorşiajută laelaborarealucrărilor,punândladispoziţiaacestora

instrumentedeinformare,respectivfişiere,cataloage,listebibliograficeetc.,caresăleînlesneascăo orientare
rapidăîncolecţiilebibliotecii;

b)sprijinăinformareaşidocumentarea rapidăapersonaluluididactic;
c)participălatoatecursurilespecificedeformarecontinuă.

(4) Bibliotecarul  organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte,
întâlniriliterare,simpozioane,vitrineşiexpoziţiidecărţi,standuridenoutăţisaudecolecţiidecărţi, 
prezentăridemanualeopţionaleetc.

(5)Atribuţiilespecificepostuluidebibliotecarse regăsescînfişapostului.
Art.77. (1) Laborantul, informaticianul, tehnicianul ateliere, tehnicianul auto sunt subordonaţi
directoruluiunităţiideînvăţământ.

(2)Atribuţiilefiecăreifuncţiidelaalineatul(1)suntmenţionateînfişeledepostaprobatede
director.
III.A.3.Perfecţionareapregătiriipersonaluluididacticşididacticauxiliar

Art.78.(1)Perfecţionareapregătirii personalului didacticserealizeazăprinformeşi programe,înraport 
cuexigenţeleînvăţământului,cuevoluţiadiferitelordisciplinedestudiu,ciclurideînvăţământşiprofiluri, precum 
şiînfuncţiedenecesităţileşideintereseledeperfecţionarealediferitelorcategoriidecadre didactice.
(2)ActivitateadeperfecţionareapersonaluluididacticestecoordonatădeMinisterulEducaţieişise realizeazăîn:
a)instituţiideînvăţământsuperior,prinfacultăţi,departamenteşicatedre,pentruperfecţionareapregătirii 
despecialitateaprofesorilor;
b)instituţiideînvăţământsuperior,prindepartamentelesaucatedreledepregătireapersonaluluididactic, 
pentruperfecţionareapregătiriimetodiceşipsihopedagogiceaprofesorilor;
c)Casealecorpuluididactic,pentruformareacontinuăapersonaluluididacticşiapersonaluluididactic auxiliar;
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d)centre,instituteşialteformeinstituţionalizate,pentrupregătireaşiperfecţionareapersonaluluide
conducere,deîndrumare şidecontrol;
(3)InspectorateleşcolareşiCaselecorpuluididactic,împreunăcuinstituţiileşiunităţileprevăzutelaalin.
(2),  asigură  organizarea  şi  realizarea  perfecţionării  personalului  didactic,  potrivit metodologiei
MinisteruluiEducaţiei;
(4)Principaleleformedeorganizareaperfecţionăriipersonaluluididacticdinînvăţământulpreuniversitar sunt:
a)activităţimetodico-ştiinţificeşipsihopedagogice,realizatelanivelulunitatiideînvăţământsaupegrupe 
deunităţi(comisiimetodice,catedreşicercuripedagogice);
b)sesiunimetodico-ştiinţificedecomunicări,simpozioaneşischimburideexperienţăpeproblemede specialitate
şipsihopedagogice;
c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
d)formedeperfecţionareprincorespondenţă(învăţământladistanţă);
e) cursuri fără frecvenţă, organizate de instituţii de învăţământ superior, combinate cu consultaţii 
periodice,potrivitopţiunilorparticipanţilor;
f)cursuriorganizatedesocietăţiştiinţificeşidealteorganizaţiiprofesionalealepersonaluluididactic;
g)cursurideperfecţionareapregătiriidespecialitate,metodiceşipsihopedagogicesaupentruobţinerea
definitivăriiînînvăţământoriagradelordidactice,înconformitatecuprevederilelegii;
h)cursuridepregătireşideperfecţionarepentrupersonaluldeconducere,deîndrumareşidecontrol,
potrivitunorprogramespecifice;
i) burse de perfecţionare şi  stagii  de studiu şi de documentare, realizate în  ţară şi în  străinătate;
j)cursuripostuniversitare;
k)doctorat.
(5)Programeledeperfecţionarecuprind:

a)informareştiinţificădespecialitate;
b)informarepedagogică,psihologicăşi sociologică;
c)informaremetodică;
d)informareîndomeniullegislaţieigenerale şişcolare;
e)activităţipracticeîndomeniul specialităţii.
Art.79.(1)Personaluldidactic,precumşipersonaluldeconducere,deîndrumare şidecontrolparticipă,o
datăla5ani,launprogramdeperfecţionareconf.Art.32,39,40,41din Legea128din1997.
(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) poate fi redus în următoarele situaţii:
a)cândseproducschimbăriesenţialelanivelulprogramelorşcolaresaucândseintroducnoimetodeori 
tehnologiideinstruireşideevaluare;
b)lapreluareafuncţiei,pentrupersonaluldeconducere,deîndrumareşidecontrolcarenuarepregătire 
atestatăîndomeniulmanagementuluieducaţional;
c)lasolicitareaconsiliuluideadministraţiealşcoliisaualInspectoratuluişcolar,încazulîncarese 
constatălacuneînpregătireaştiinţifică,metodicăşipsihopedagogicăapersoaneirespective;
d)lapropriasolicitare,curecomandareaconsiliuluiprofesoral.
(3)Condiţiaprevazutălaalin.(1)seconsiderăîndeplinită,dacăpersoanaîncauzăaobţinut,înintervalul
amintit,definitivareaînînvăţământsauungraddidactic.
Art.80.Perfecţionareapregătiriipersonaluluididacticdinînvăţământulpreuniversitarserealizează,în
principal, prin formele prevăzute la art. 32 din Legea învăţământului nr. 84/1995: 
Art.81. Evaluareaactivităţiideperfecţionaresefacedecătreşefulde catedră/comisiemetodică. 
III.A.4.Recompense
Art.82.(1)Adresademulţumirepublicăpentruactivitatedeexcepţie;

(2)Premiereacordată încondiţiilelegilorînvigoare;
(3)Gradaţiedemeritacordatăîncondiţiilelegilorînvigoare.

III.A.5. Abateridisciplinareşisancţiunileaplicabile
Art.83.SancţiuniconformStatutuluiPersonaluluiDidactic
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(1)Constituieabaterideladisciplinamunciialepersonaluluidepredare,auxiliarşinedidactic următoarele:
(a)întârziereadelaprogramuldelucru;
(b)intrareacuîntârzierelaoreledecurs;
(c)absenţanemotivatădelaConsiliileprofesorale alepersonaluluididactic;
(d)nerealizareasarcinilorprevăzuteînfişapostului;
(e)neîndeplinireaatribuţiilorîncalitatedeprofesordeserviciu;
(f)încălcarea,prinatitudinineprincipiale,adeontologieiprofesionale,ademnităţiifiecărui salariat;
(g)nerespecareagraficelordedesfăşurareadiverseloractivităţialeşcoliişinepredarealatermenulstabilit
adiverselorlucrărişimaterialesolicitatedecătredirecţiune,şefiidecatedră/comisiemetodică,I.S.J.etc. 
(h)folosireaspaţiilorşcolaresauschimbareadestinaţieiacestorafărăacorduldirecţiunii;
(i)însuşireadeveniturinecuvenite pentruîndeplinireasarcinilordeserviciu; 
(j)depăşireacompetenţelorprofesionaleprevăzuteînfişapostului.
Art.84.Personaluldidacticdepredare,personalul didacticauxiliar,precumşicel deconducere,de 
îndrumareşidecontroldinînvăţământrăspunddisciplinarpentruîncălcareaîndatoririlorcelerevin 
potrivitcontractuluiindividualdemuncă,precum şipentruîncălcareanormelordecomportare care 
dăuneazainteresului învăţământuluişiprestigiuluiinstituţiei.
Art.85. Sancţiunile disciplinare se aplică, în raport cu gravitatea abaterii conf. art. 116 din Legea
128/1997pentrucadreledidacticeşididacticauxiliareşiart.264dinCodulMunciipentrupersonalul
nedidactic.
Art.86.Încadrulcercetăriiabateriiprezumatesestabilescfapteleşiurmărileacestora,împrejurărileîn
careaufostsăvârşite,existenţasauinexistenţavinovăţiei,precumşioricealtedateconcludente.Audierea 
celuicercetatşiverificareaapărăriiacestuiasuntobligatorii.Refuzulceluicercetatdeaseprezentala audiere,deşi 
afostînştiinţatînscriscuminimum48deoreînainte,precumşi deadadeclaraţiiscrise,se constatăprinproces-
verbalşinuîmpiedicăfinalizareacercetării.Cadruldidacticcercetataredreptulsă cunoascătoateactelecercetăriişi
să-şiproducăprobeînapărare.

III.B.ELEVII
III.B.1.Exercitareacalităţiideelev
Art.87.(a)Calitateadeelevseexercităprinfrecventareacursurilorşiprinparticiparealatoateactivităţile

existenteînprogramulfiecăreiunităţideînvăţământ.
(b)Evidenţaprezenţeielevilorsefacelafiecareorădecursdecătreprofesorcareconsemnează,

obligatoriu,fiecareabsenţă.(conf. Art. 83R.O.F.U.I..P.)
Art.88.Eleviipromovaţivorfiînscrişidedreptînanulurmătordestudiu(conf.Art.82alin.(3)
R.O.F.U.I.P.).
Art.89.(1)Absenţeledatorateîmbolnăviriielevilor,bolilormolipsitoareînfamiliesaualtorcazuride
forţămajoră,doveditecuactelegale,suntconsideratemotivate.
(2)Motivareaabsenţelorseefectueazăpebazaurmătoareloracte:

a)adeverinţaeliberatădemediculcabinetuluişcolarsaudemediculdefamilie;
b)adeverinţăsaucertificatmedical eliberatdeunitateasanitară,încazulîncareelevulafostinternatîn
spital;
c)cerereascrisăapărintelui/tutoreluilegalalelevului,adresatădirectorului şcoliişiaprobatădeacesta,în
urmaconsultăriicudiriginteleclasei,pentrumaximum3(trei) zilelucrătoare.
(3)Motivareaabsenţelorsefacede cătrediriginteînziuaprezentăriiactelorjustificative.
(4)Încazulelevilorminori,părintele/tutorelelegalareobligaţiadeaprezentapersonaldiriginteluiactele 
justificativepentruabsenţelecopiluluilor.
(5)Actelepebazacărorasefacemotivareaabsenţelorvorfiprezentateîntermendemaxim7ziledela 
reluareaactivităţiielevului,vorfiînregistratelasecretariatulşcoliişivorfipăstratedecătredirigintepe
totparcursulanuluişcolar.
(6)  Toate  adeverinţele  medicale  trebuie  să  aibă  viza  cabinetului  care  are  în  evidenţă  fişele
medicale/carneteledesănătatealeelevilor.
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(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul  articol atrage, de regulă, declararea 
absenţelorcanemotivate.
(8)Lacerereascrisăaunităţilorsportivedeperformanţăşiafederaţiilordespecialitate,directorulpoate
aprobamotivareaabsenţelor elevilorcareparticipălacantonamenteşicompetiţiidenivellocal,naţionalşi 
internaţional, cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare. (conf. Art. 84
R.O.F.U.I.P.)
III.B.2. Îndatoririleelevilor

Art.90.EleviiLiceuluiTehnologicOneştiauurmătoareleîndatoriri: 
(1)săcunoascăşisă respecte:

a.  legilestatului;
b.  prezentulregulamentdeordineinterioară;
c.  reguliledecirculaţieşiceledeapărareasănătăţii;
d. normeledetehnicasecurităţiimuncii,deprevenireşidestingereaincendiilor;
e.   normeledeprotecţiecivilă;
f. normeledeprotecţieamediului.

(2)săfrecventezecursurilecuregularitate, respectândorarulşcolii;
(3)săfiepunctualilaoreledecursşisăsepregăteascălafiecaredisciplinădestudiu;
(4)să poarte uniforma şcolară.Hainelefetelortrebuiesăfiecurate,nupreadecoltate,nupreastrâmte,nu prealargi 
saupreascurte,iarîncălţăminteacomodăcu talpaşi tocuriledemaximum 5-6cm.Părulseva 
purtacurat,pieptănatşinevopsitînculori stridente.Machiajulsăfiediscretşiunghiileîngrijiteşicolorate 
întonurideschise.Hainelebăieţilortrebuiesăfiecurate,pantalonilungidelărgimeşilungimenormalăşi 
încălţămintecomodă.Eleviinuvorpurtabarbă;părultrebuiesăfiepieptănat,îngrijitşinevopsit.Elevii 
nuvorpurtacercei,piercing-urisaualteobiectedecorative;
(5)săutilizezecugrijăşisărestituieînstarebună,lasfârşitulanuluişcolar,manualeleprimitegratuit
(claseleI-X)(conf. Art.104 R.O.F.U.I.P.);
(6)sărespecteproprietateaşcoliicaşipeceapersonală;oricestricăciunesaudistrugereaacestoravafi 
sancţionatăprinrăspunderematerialăindividualăsaucolectivă,dupăcaz;
(7)săpoarteasupralorcarnetuldeelev,pentruaselegitimaîncazdenevoie,să-lprezinteprofesorilor
pentruconsemnareanotelor,precumşipărinţilorpentruinformareînlegăturăcusituaţiaşcolară(conf. 
Art.103R.O.F.U.I.P.);săaibălaoreledecurs caieteleşirechizitelenecesare;
(8)sărespectegraficulprivindrepartiţiasălilordeclasă,iarelevuldeserviciu săanunţeprofesorulde 
serviciupeşcoalăsaudiriginteledeoricemodificare;
(9)săpăstrezecurăţeniaîntoatespaţiileşcolare;
(10)să-şiîndeplineascăîndatoririlespecificeprivindmenţinereaordinii,disciplineişipăstrareaintegrităţii
bunurilorşcolii atuncicândasigurăserviciulpeşcoală,depermanenţăsaupeclasă;
(11)săfoloseascănumaispaţiileşcolaredestinateelevilor;elevilorleestepermisaccesulladirecţiune,
secretariat,contabilitate,bibliotecă,cabinetmedical,numaiînoreledeprogramafişate;
(12)sănuposede,sănuconsumesausănudistribuieînincintaşcoliimaterialecucaracterdepropagandă
politicăsauobscene,ţigări,băuturialcoolice,droguri,substanţeexplozibile;
(13)sănuaducăînşcoalăarme,substanţepericuloase,spray-uricolorante,lacrimogene,paralizante,
muniţie,petarde,pocnitorietc,careprinacţiunealorpotafectaintegritateafizicăşipsihicăacolectivului 
deelevişiapersonaluluiunităţiideînvăţământ;
(14)sănulansezeanunţurifalsecuprivirelaamplasareaunormaterialeexplozibileînperimetrulşcolii 
sauînîmprejurimi;
(15)sănuaducăjigniri sausămanifesteagresivitateînlimbajşiîncomportamentfaţădeprofesori, colegi
şifaţădepersonalul şcolii;
(16)sănufoloseascăîntimpulorelortelefoanemobile,CDplayere,walkman-uri,pagere,aparatede radio etc.;
(17)sănuinviteînşcoală,fărăacordulconducerii sauadiriginţilor,persoanestrăine; 
(18)sănupărăseascăincintaşcoliipedurataorelordecurs;
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(19) să nu se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, copacilor, gardului şcolii, 
balustradelordinincintaşcoliietc.;
(20)sănucomităfapteantisociale şireprobabile;
(21)sănudistrugădocumenteşcolareprecumcataloage,carnetedeelev,foimatricoleetc.(conf.Art.102
R.O.F.U.I.P.);
(22) să nu deranjeze orele de curs, să nu aibă ţinută, comportament sau atitudini ostentative şi
provocatoareînincintaşcolii;
(23)sănufuresausă-şiînsuşeascăobiectesaubanicarenuleaparţin;
(24)esteinterzisăutilizareatoaletelorsexuluiopus.

III.B.3.Drepturileelevilor
Art.91.EleviidinLiceuluiTehnologicOneştiaudreptul:
(1)săfieevidenţiaţişisăprimeascăpremiişirecompensepentrurezultateledeosebitelaactivităţile
şcolareşiextraşcolare,precumşipentruatitudinecivicăexemplară;
(2)săopteze,conformlegii,pentrutipulşiformadeînvăţământpecareovorurmaşisăaleagăparcursul
şcolarcorespunzătorintereselor,pregătiriişicompetenţelorlor(pentrueleviiminoriacestdreptseexercită
decătrepărinţi/tutorilegaliaicopiilor);
(3)săparticipelaactivităţileextraşcolareorganizatedeLiceuluiTehnologicOneşti,precum şilacele 
caresedesfăşoarăînpalateleşicluburileelevilor,bazelesportive,deagrement,taberele  şiunităţile 
conexeinspectoratelorşcolare,în cluburileşi asociaţiilesportive,curespectareaprevederilor 
regulamentelordefuncţionarealeacestora;
(4)săbeneficiezedeunclimatdemuncăbazatperespectreciproc(profesor-elev);
(5)săredactezeşisădifuzezereviste/publicaţiişcolareproprii;încazulîncareacestereviste/publicaţii
conţin elementecare afecteazăsiguranţanaţională,ordineapublică,sănătateaşimoralitateasaudrepturile 
şilibertăţilecetăţeneşti,prevederileprezentuluiregulament,directorulvasuspendaeditareaşidifuzarea 
acestora(conf. Art.98 R.O.F.U.I.P.);
(6)să-şialeagălideruldeclasă;
(7)să-şidesemneze reprezentantulînConsiliulelevilor;
(8)săfieînvoiţideprofesoriîntimpulorelordecurs,pentrumotiveîntemeiate,cubiletdevoiesemnat dediriginte
şidirectorşiconsemnatînregistruldeevidenţădelasecretariat;
(9)săabsentezedelaore maximum3zile/semestru princererescrisăadresatădecătrepărinţidirigintelui
şicontrasemnatădedirector;
(10)săfieînvoiţidelacursuripentrupregătirealaOlimpiade(fazajudeţeană–o  săptămână,faza naţională–
2săptămâni,concursuriinterjudeţeneomologatedeMinisterulEducaţiei-unnumărdezile 
solicitatedeprofesorşiaprobatededirector);
(11) să participe la reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de profesorii diriginţi, cu acordul
direcţiunii;
(12)săparticipelaexcursiidestudiişiagrementorganizatedeprofesoriişcolii,cuacorduldirecţiunii;
(13)săparticipelaconcursurişcolare,sportiveşialtecompetiţiicarepromoveazăimagineaşcolii; 
(14)săprimeascăbursăsaualteajutoaresocialeconformlegislaţieiînvigoare;
(15)săînaintezesugestiiprivindîmbunătăţireaactivităţiiînşcoală;
(16)săaibăiniţiativecaresăstimulezecompetiţia,atitudineacivică exemplară, spirituldeechipă;
(17)săutilizezegratuitbazamaterialăpecareodetineşcoala;
(18)săcontracarezeprinatitudiniconstructiveabateriledisciplinarealecolegilor;
(19)săorganizezeBalul Bobocilor,coordonaţidecătreprofesori;
(20)să participelaprogramul«Şcoala dupăşcoală»;
(21) să se transfere în condiţiile prevăzute la capitolul "Transferări" din prevederile prezentului 
regulament.

III.B.4.Evaluareaelevilor
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Art.92. Evaluarea rezultatelor la învăţătura se realizează în mod ritmic, conform prevederilor
MinisteruluiEducaţiei.
Art.93.Fiecaresemestrucuprindeşiperioadedeconsolidareşideevaluareacompetenţelordobânditede
elevi.Înacesteperioadeseurmăreşte:

a)ameliorarea rezultatelorprocesuluidepredare-învăţare;
b)fixarea şisistematizareacunoştinţelor;
c)stimulareaelevilorcuritmlentdeînvăţaresaucualtedificultăţiîndobândireacunoştinţelor;
d)stimulareapregătiriielevilorcapabilideperformanţă(cf. art.50“R.O.F.U.I.P.).

Art.94.Instrumenteledeevaluaresestabilescînfuncţiedevârstăşiparticularităţilepsiho-intelectualeale
elevilorşidespecificulfiecăreidiscipline.Acesteapotfi:

a)lucrăriscrise;
b)activităţipractice;
c)referate şiproiecte;
d)alteinstrumentestabilitedecatedrele/comisiilemetodiceşiaprobatededirectorsauelaboratede

MinisterulEducaţieişide InspectoratulŞcolarJudeţeanBacău(cf.art.51“R.O.F.U.I.P.).
Art.95.Evaluărileseconcretizează princalificativelaînvăţământulprimar,notedela10la1şipunctaje 
conformreglementărilorînvigoare.
(1)Noteleacordatesecomunicăelevilor,setrecîncatalog şiîncarnetuldeelevdecătreprofesorulcare leacordă.
(2) Numărul denoteacordatefiecăruielev,lafiecaredisciplinădestudiu,exclusivnotadelateză, 
trebuiesăfiecelpuţinegalcunumăruldeoresăptămânalprevăzutînplanuldeînvăţământ,cu 
excepţiadisciplinelorcuoorăpesăptămânălacare numărulminimde noteestede două.
(3) Eleviiînsituaţiedecorigenţăvoravea celpuţinonotăînplusfaţădenumăruldenoteprevăzutla
alin.(b) alprezentului  articol, ultima notăfiind acordată, deregulă, în  ultimele douăsăptămâniale 
semestrului.
(4) DisciplinelelacaresesusţintezesestabilescdeMinisterulEducaţiei.
(5) Tezelesesusţinîncepândcuadouajumătateasemestruluiconformplanificării,careserespectă
întocmai.
(6)Notele lateze,cuoponderede25%dinmediasemestrială,seanalizeazăcueleviiîntr-oorăspecial 
destinatăşisetrecîncatalogcucelpuţindouăsăptămâniînainteaînchiderii semestrului.
(7) Tezelesepăstreazaînşcoalăpânălasfârşitulanuluişcolarşipotficonsultatedepărinţiielevilorîn 
prezenţaprofesoruluicarepredă disciplinadestudiurespectivă(Conf. art.52R.O.F.U.I.P.).
(8) În zileleculucrăriscrisesemestriale(teze)nusedauelevilorextemporalesaualteprobedeevaluare scrise.
(9) Nota1seacordănumaiîncazdefraudă (copiat,sustragerealucrării,şoptitetc.)
(10) Comportamentulelevilornuvaafectanotarealadiscipline, cinumainotala Purtare.
Art.96.Şefuldepromoţielaînvăţământulprimar,gimnazial,licealşipostlicealvafideclaratelevulcare 
areceamaimaremediepeperioadaanilordestudiu.
III.B.5.Exameneleorganizate deLiceul TehnologicOneşti
Art.97. ExameneleorganizatedeLiceul Tehnologic Oneştisunt:
(1) examendecorigenţă,pentrueleviideclaraţicorigențilaîncheiereacursuriloranualeşipentruelevii 

declaraţicorigentidupăsusţinereaexamenelordinsesiuneapentrueleviiamânaţi;
(2)examendeîncheiereasituaţieişcolare,pentrueleviideclaraţiamânaţipesemestrulaldoileasau anual;
(3)examendediferenţe,pentrueleviiacărorînscriereînunitateanoastrădeînvăţământestecondiţionată

depromovareaunorastfeldeexamenesauîncazulcelorcaresetransferădelaospecializarelaalta(conf
Art.67 R.O.F.U.I.P.).
Art.98.(1)MinisterulEducaţiei stabileşteperioadelededesfăşurareaexamenelordecorigenţă.
(2) Directorul  unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii 
declaraţi amânaţi pesemestrul aldoileasauanual.Acesteexamenesedesfăşoarăînainteaexamenelorde 
corigenţă.
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(3)Desfăşurareaexamenelordediferenţă,înurmatransferăriidelaounitatedeînvăţământlaaltaareloc 
învacanţeleşcolare.
(4)Perioadelepentrucelelalteexamenedediferenţăprecizateînart.96 dinprezentulregulamentsunt
celeprevăzuteînlegislaţiaînvigoare(conf. Art. 67 R.O.F.U.I.P.,respectiv.Art. 64R.O.F.U.I.P.).
Art.99.(1)Laexameneledediferenţăpentrueleviicaresolicitătransferuldelaounitatedeînvăţământla
alta,nuseacordăreexaminare.
(2) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de

învăţământaudreptulsăsolicitereexaminare.Aceastaseacordădecătredirector,încazurijustificate, 
dupăconsultareaprofesoruluişi lasolicitareascrisăa elevului sauapărintelui/tutorelui legal.Cerereade 
reexaminaresedepuneîntermende24deoredelaafişarearezultatelorexamenului decorigenţă. 
Reexaminareasedesfăşoarăîntermende2ziledeladatadepuneriicererii,darnumaitârziudedata 
deschideriicursuriloranuluişcolar.Comisiade reexaminaresenumeştedecătredirector.
(3)Beneficiazădereexaminareşieleviimigranţicareseaflăîntr-osituaţieidenticăcuceaprevazutăla

art.159dinprezentulregulament(conf. Art. 69R.O.F.U.I.P ).
Art.100.(1)Toateexamenelesedesfăşoarădupăaceeaşimetodologie.
(2)Pentrueleviideclaraţicorigenţisauamânaţianual,examinareasefacedintoatămateriastudiatăde 
eleviînanulşcolar,conformprogrameişcolareaclasei saugrupeirespective.
(3)Pentrueleviiamânaţipeunsemestruexaminareasefacenumaidinmateriaacelui semestru.
(4)Pentrueleviicaresusţinexamenedediferenţeexaminareasefacedintoatămateriastudiatăînanul
şcolarsaudintr-oparteaacesteia,înfuncțiedesituaţie.
(5)Disciplinelelacaresedauexamenedediferenţăsuntceleprevăzuteîntrunchiulcomunal specializării
claseişinuaufoststudiatedecandidat.Sedăexamenseparatpentrufiecareandestudiu. 
(6)Nusesusţinexamenedediferenţăpentrudisciplineledincurriculumladeciziaşcolii.
(7)În cazul elevilortransferaţi,aceştiapreiau disciplineleopţionale ale claseiîncaresetransferă.La 

disciplineleopţionaleîncursdedesfăşurare,părintele/tutorelelegalalelevuluisub18aniîşiasumă
responsabilitateaînsuşirii decătreelevaconţinutului programeişcolareparcursepânăînmomentul 
transferului.Înfoaiamatricolă se trecmediile obţinutela opţionalele studiatela unitatea deînvăţământde 
lacaresetransferă(conf. Art. 70 R.O.F.U.I.P).
Art.101.(1)Pentrudesfăşurareaexamenelorpotfiprobescrise,oralesaupractice.
(2)Directorulunităţiideînvăţământstabileşte,prindecizieinternă,componenţacomisiilorşidatelede
desfăşurareaexamenelor.Fiecarecomisieareunpreşedinteşidoiprofesoriexaminatori(conf.Art.71
R.O.F.U.I.P ).
Art.102.(1)Latoateexamenele,evaluareaelevilorsefacedecătredoiprofesorideaceeaşispecialitate 
saudespecialitateînrudită.
(2)Pentruexaminareaelevilorcorigenţi unuldintreprofesori estecelcareapredatelevuluidisciplinade 
învăţământîntimpulanului şcolar.Înabsenţatemeinicmotivatăaacestuia,examinareasefacedecătreun
altprofesordespecialitatedinşcoală,numitdedirectorulunităţiideînvăţământ,saudecătreunprofesor 
delaoaltăunitatedeînvăţământ,numitdeinspectorulşcolargeneral,lasolicitareadirectoruluiunităţiide 
învăţământ.Dacădirectorulunităţiideînvăţământapreciazăcăîntreelevşiprofesorexistăunconflict 
carearputeaviciarezultatul evaluării,examinareapoatefifăcutădeocomisiestabilitădeInspectoratul şcolar.
Art.103.(1)Probascrisăaexamenelorareoduratade2orepentruînvăţământullicealşipostlicealşio
orăşijumătatepentruînvăţământul gimnazial,dinmomentul transcrieriisubiectelorpetablăsauprimirii 
decătreelevafoiicusubiectele.Probascrisăconţinedouăvariantedesubiectedincareelevul trateazăo 
singurăvariantă,laalegere.

(2)Probaoralăaexamenelorsedesfăşoarăprindialogprofesor-elev,pebazădebiletedeexamen.
Numărulbiletelordeexamenestededouăorimaimaredecâtnumărulelevilorcaresusţinexamenulla 
disciplinarespectivă.Fiecarebiletconţinedouăsubiecte.Elevulpoateschimbadecelmultdouăori 
biletuldeexamen.Fiecareschimbareatragescădereanoteiacordatedecătrefiecareexaminator,cucâte unpunct.



28

(3)Fiecareprofesorexaminatoracordăelevuluicâteonotălafiecareprobăsusţinutădeacesta.Notelede 
laprobeleoralesuntîntregi.Noteledelaprobelescrisepotfifracţionare.Mediaaritmeticăanotelor 
acordatelaceledouăprobe,rotunjitălanotaîntreagaceamaiapropiată,reprezintănotafinalălaexamenul 
decorigenţăacordatădeprofesorulexaminator;fracţiunilede50sutimi se rotunjescînfavoareaelevului. 
(4)Mediaelevuluilaexamenuldecorigenţăestemediaaritmetică,nerotunjită,acelordouănotefinale 
acordatedeceidoiexaminatori.Întrenotelefinale acordatedeceidoiexaminatorinuseacceptăo 
diferenţămaimaredeunpunct. Încazcontrar,mediereao  facepreşedintelecomisiei(Cf.Art.73
R.O.F.U.I.P ).
Art.104.(1)Elevulcorigentestedeclaratpromovatladisciplinadeexamendacăobţinecelpuţinmedia
5,00.
(2)Suntdeclaraţipromovaţianual,eleviicareobţinlafiecaredisciplinalacaresusţinexamenulde

corigenţăcelputinmedia5,00.
(3)Laexamenuldecorigenţă,laceldeîncheiereasituaţieişcolarepentruelevii amânaţianualşila

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută
constituiemediaanualăadisciplineirespectiveşiintrăîncalcululmedieigeneraleanuale.
(4)Laexamenuldeîncheiereasituaţieişcolarepentrueleviiamânaţi pesemestrulaldoileasaula 

examenuldediferenţăcareechivaleazăodisciplinănumaipeintervalulunuisemestru,mediaobţinută 
constituiemediasemestrialăaelevuluiladisciplina respectivă(conf. Art. 74 R.O.F.U.I.P).
Art.105.Eleviicorigenţisauamânaţicarenusepotprezentalaexamenedinmotivetemeinice,dovedite
cuacte,încelmultcincizilelucrătoaredeladataexamenului,suntexaminaţilaodatăulterioară,stabilită 
dedirector,darnumai târziudeînceputul nouluianşcolar.În situaţiiexcepţionale,respectivinternăriîn 
spital,imobilizărilapatetc.,doveditecuacte,InspectoratulŞcolarJudeţean poateaprobasusţinerea examenului 
şidupăîncepereaanului şcolar(conf. Art.75R.O.F.U.I.P ).
Art.106.(1)Rezultateleobţinutelaexameneledeîncheiereasituaţiei,laexamenelepentruelevii amânaţi 
şilaexameneledecorigenţă,inclusivlaceledereexaminare,seconsemneazăîncatalogul deexamende 
cătreprofesorii examinatori şi setrecîn catalogul claseiîntermen demaximum cinci ziledelaafişarea 
rezultatelor,darnumaitârziudedataînceperiicursurilornouluianşcolar.
(2)Rezultateleobţinutedeelevilaexameneledediferenţăseconsemneazăîncataloguldeexamen,în

registrulmatricolşiîncatalogulclasei,înaceeaşizi.
(3)Încataloguldeexamenseconsemneazănoteleacordatelafiecareprobă,notafinalăafiecăruiprofesor
examinator, precum şi media obţinută de elev la examen. Catalogul  de examen se semnează de 
examinatorişidepreşedintelecomisiei,imediatdupăterminareaexamenului.
(4)Preşedintelecomisieipredăsecretarului unităţii deînvăţământtoatedocumentelespecificeacestor 
examene,cumarfi:cataloagedeexamen,lucrărilescriseşiînsemnărileelevilorlaprobaoralaetc.Aceste
documentesepredauimediatdupăfinalizareaexamenelor,darnumai târziudedataînceperii cursurilor 
anuluişcolar.
(5)Rezultatullaexameneledecorigenţăşilaexameneledeîncheiereasituaţieipentrueleviiamânaţi, precum 
şisituaţiaşcolarăanualăaelevilorseafişeazăadouazi dupăîncheiereasesiuniideexamenşise consemnează 
înprocesul-verbalalconsiliuluiprofesoraldela începutulanuluişcolar(conf.Art.76
R.O.F.U.I.P ).
Art.107. (1) După terminarea sesiunii de examen, de  încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de 
reexaminare,dirigintele consemneazăîncatalogsituaţiaşcolarăa elevilorcare auparticipatlaaceste examene.
(2)Lucrărilescriseşifoilecuînsemnărileelevuluilaprobaoralăaexamenuluisepăstreazăînarhiva
unităţiideînvăţământtimpdeunan(conf.Art. 77R.O.F.U.I.P ).
III.B.6.Încheiereasituaţieişcolare
Art.108.(a)Lasfârşitulfiecărui semestruşi laîncheiereaanuluişcolar,profesoriiau obligaţiasăîncheie 
situaţiaşcolarăaelevilorcarenuintrăsubincidenţaart.113dinprezentulregulamentdeordineinterioară, 
respectivArt59dinR.O.F.U.I.P.
(b)Lasfârşitulfiecăruisemestru,diriginteleconsultăconsiliulclaseipentruelaborarearaportuluiasupra
situaţiei şcolare(conf. Art. 53alin (2)R.O.I.F.U.I.).
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Art.109.(a)Lafiecaredisciplinădestudiumediasemestrialăseconsiderălegalconstituitădacăse 
calculeazădinnumăruldenoteprevăzutdeprezentulregulament.
(b)Medialaevaluareaperiodicăestemediaaritmeticăanotelorînscriseîncatalog,fărăteză,calculatăcu
douăzecimaleexacte,fără rotunjire.
(c) Ladisciplinele fărăteză, media semestrială secalculează  prinrotunjirea medieide laevaluarea
periodicălanumărulîntregcelmaiapropiat.La50desutimirotunjireasefaceînfavoareaelevului.
(d)Ladisciplineledestudiu  lacaresesusţineteză, mediasemestrialăsecalculeazaastfel:  ,,media
semestrială=(3M+T)/4”,unde,,M”reprezintămedialaevaluareaperiodică,iar,,T” reprezintanota 
obţinutălateză;notaastfelobţinutăserotunjeştelacelmaiapropiatîntreg;laodiferenăţde50desutimi, 
rotunjireasefaceînfavoareaelevului.
(e) Mediaanuală la fiecaredisciplină  estedatădemediaaritmeticăacelor două mediisemestriale
calculatăcudouăzecimaleexacte.Aceastanuse rotunjeşte.
(f)Mediaanualăladisciplinelestudiatecamoduleestedatădemediaaritmeticăatuturornotelorlamodul
respectiv,indiferentdesemestru,calculatăcudouăzecimaleexacte.Aceastanuse rotunjeşte.
(g)Mediaanualăgeneralăsecalculeazăcamediearitmeticăfărărotunjireamediiloranualedelatoate
disciplinele(conf. Art.54 R.O.I.F.U.I.).
Art.110.Mediilesemestrialeşianualelafiecaredisciplinădestudiuseconsemneazăîncatalogdecătre
cadruldidacticcareapredatdisciplinarespectivă,iarmediilelapurtaredecătrediriginţi(conf.Art.55
R.O.I.F.U.I.).
Art.111.Eleviiscutiţideefortfizicauobligaţiadeafiprezenţilaoreledeeducaţiefizică.Acestorelevi nulisedaunote
şinuliseîncheiemediela aceastădisciplină.În rubrica“Educaţiefizică” dincatalogse 
înscriedecătrediriginteleclasei“Scutitdeefortfizic,înbaza…”,specificându-sedocumentulmedical, 
numărulşidataeliberăriiacestuia.
(a)Documentelemedicale,careatestăscutireadeefort  fizic,sunt avizatededirector(conf.Art.56
R.O.I.F.U.I.).
Art.112.Suntdeclaraţipromovaţieleviicare,lasfârşitulanului şcolar,obţinlafiecaredisciplinădestudiu 
celpuţinmediaanuală5,00,iarlapurtaremediaanuală6,00(conf. Art. 57R.O.I.F.U.I.).
Art.113.Eleviiexmatriculaţiconformart126lit.b)dinR.O.I.F.U.I.nuvormaifrecventacursurile
LiceuluiTehnologicOneşti .
Art.114.Şcolarizarea,înperioadacantonamentelor,aelevilorcomponenţiailoturilorsportivenaţionale şi
olimpicesepoaterealiza înunităţişcolarede profil, nominalizatedeInspectoratulŞcolarJudeţean. Situaţia 
şcolară înregistrată în aceste perioade se transmite şcolii. În cazul în care şcolarizarea se 
realizeazălaunităţideînvăţământcarenupotasigurapregătireaelevilorlauneledisciplinedeînvăţământ, 
situaţiaşcolarăaacestor elevisepoateîncheialadisciplinelerespective,după întoarcerealaşcoalade 
careaparţin,conformmetodologieideexamenprevăzutelacapitolulIIIB.5(conf. Art. 58 R.O.I.F.U.I.). 
Art.115.Suntdeclaraţiamânaţi,semestrialsauanual, eleviicăroranulisepoatedefinitivasituaţiaşcolară 
launasaumaimultedisciplinedestudiudinurmătoarelemotive:
a) au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50%  din numărul  de ore prevăzut într-un 
semestrula disciplinelerespective,motiv pentrucare nuaupututfievaluaţişi nulis-aîncheiat 
situaţiaşcolară;
b)aufostscutiţidefrecvenţădecătredirectorulşcoliipeperioadaparticipăriilafestivalurişiconcursuri 
profesionale,cultural-artistice şisportive,interneşiinternaţionale;
c)aubeneficiatdebursădestudiurecunoscutădeMinisterulEducaţiei;
d)auurmatstudiile,pentruoperioadădeterminatădetimp,înalteţări(conf.Art. 59R.O.F.U.I.P.).
Art.116.(1)Eleviideclaraţi amânaţipesemestrul Iîşivorîncheiasituaţiaşcolară înprimelepatru săptămâni 
delaîncepereasemestrului al II-lea,înconformitatecu dispoziţiilemetodologieiprevăzutela 
cap.IIIB.5.dinprezentulregulament.

(2)Încheiereasituaţieişcolareaeleviloramânaţipesemestrulaldoileasauamânaţianualsefaceîntr-o
perioadăstabilitădeconducereaşcolii,înainteasesiuniidecorigenţe;eleviiamânaţicarenupromovează
sepotprezentalasesiuneadecorigenţe(conf.Art. 60R.O.F.U.I.P.).
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Art.117.(1)Suntdeclaraţicorigenţieleviicareobţinmedii anualesub5,00lacelmultdouădisciplinede 
studiu,precumşieleviiamânaţicarenupromoveazăexamenuldeîncheiereasituaţiei şcolare.
(2)Pentrueleviicorigenţiseorganizeazăosesiunedeexameneîntr-operioadăstabilitădeMinisterul
Educaţiei(conf.Art.61 R.O.F.U.I.P.).
Art.118.Suntdeclaraţirepetenţi:
(1)eleviicareauobţinutmediianualesub5,00lamaimultdedouădisciplinedeînvăţământ;
(2)eleviicareauobţinutlapurtaremediaanualămaimicăde6,00indiferentdemediileobţinutela
disciplineledestudiu;
(3)eleviicorigenţicarenuseprezintălaexamensaunupromoveazăexamenullacelpuţinodisciplină;
(4)eleviiamânaţicarenuseprezintălasesiuneadeîncheiereasituaţiei şcolare,lacelpuţinodisciplină; 
(5)eleviiexmatriculaţi,cudreptdereînscriere;acestoraliseînscrieîndocumenteleşcolare„Repetent 
prinexmatricularecudreptdereînscriereînaceeaşiunitatedeînvăţământsauînalta"(conf.Art.62
R.O.F.U.I.P.).
Art.119.(1)Eleviideclaraţirepetenţisepotînscrieînanulşcolarurmătorînclasapecareorepetă,la 
aceeaşiunitatedeînvăţământsaulaalta,înlimitaefectivuluide30deelevipeclasă.

(2)Pentrueleviidinînvăţământulliceal,declaraţirepetenţilasfârşitulprimuluiandestudii,înscrierease 
facepestecifradeşcolarizareaprobată,înlimitaefectivuluide30deelevilaclasă.
(3)Înînvăţământullicealdestat,cursuride zi, eleviisepotaflaînsituaţiaderepetenţiedecelmultdouă
ori.Oclasăsepoaterepetaosingurădată.
(4)Elevulcarenufrecventeazăcursuriledezialeuneiclasedinînvăţământulobligatoriu,depăşindcumai 
multdedoianivârstaclaseirespective,seaflăînsituaţiadeabandonşcolar(conf.Art.63R.O.F.U.I.P.). 
Art.120.(1)Eleviicareauurmatcursurileîntr-ounitatedeînvăţământdinaltăţarăpotdobândicalitatea 
deelevlaLiceulTehnologicOneşti, numaidupăechivalareadecătreMinisterulEducaţieiastudiilor 
urmateînstrăinătateşidupăsusţinereaexamenelordediferenţe,înperioadastabilitădedirectorulşcolii. 
(2)Eleviiprevăzuţilaalin.(1)carenuauactedestudii,vorfievaluaţilaounitatedeînvăţământ 
nominalizatădeInspectoratulŞcolarJudeţeanBacău,dupăcaresestabileşteclasaîncarepotfiînscrişi, 
potrivitrezultatelorevaluăriişivârstei.
(3)Latoatedisciplineledestudiu,neechivalatedeMinisterulEducaţiei,sesusţinexamenedediferenţă.
Înscrierealaacesteexamenesefacecuacorduldirectoruluiunităţiideînvăţământ.
(4)Exameneledediferenţeşiclarificareasituaţieişcolareaulocîncelmult60deziledeladataînapoierii
înţară.Pânălapromovareaexamenelordediferenţe,eleviimenţionatilaalin.(1)potaudiacursurilefărăa 
fiînscrişiîncatalog.
(5)Dupăpromovareatuturorexamenelordediferenţă,elevulesteînscrisînclasapentrucareasusţinut examenele.
(6)Dacăelevulnupromoveazăcelpuţindouăexamenedediferenţe,acestaesteevaluat  laoclasă
inferioară.Dacăelevulnupromoveazăunsingurexamendediferenăţ,iseacordăosingurăreexaminare
(conf. Art.64R.O.F.U.I.P.).
Art.121.(1)Elevilorînscrişiînunitateanoastraşcolară,careurmeazăsăcontinuepentruoperioadă
determinatădetimpstudiileînalteţări,lise rezervălocul.
(2)Încheiereasituaţiei şcolareaacesteicategoriideelevi,declaraţiamânaţi,sefacedupă revenireaînţară,
la disciplinele de învăţământ neechivalate de Ministerul Educaţiei, în conformitate cu dispoziţiile 
metodologiei prevăzute la art. 115 din prezentul regulament de ordine interioară (conf. Art.60
R.O.F.U.I.P.).
Art.122.(1)Consiliulprofesoral,înşedinţădeîncheiereacursurilorsemestrialeşianuale,validează,iar
secretarul consiliuluiconsemneazaînprocesul-verbal,situaţiaşcolarăaelevilorpeclase,menţionându-se 
numeleelevilorpromovaţi,corigenţi,repetenţi,amânaţi,exmatriculaţi,precum şinumeleelevilorcunote 
lapurtaremaimicide7,00.
(2)Situaţiaşcolarăaelevilorcorigenţi,amânaţisaurepetenţisecomunică,înscris,cuconfirmarede
primire, de către diriginte părinţilor/tutorilor legali, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui 
semestru/anşcolar.Confirmările de primiresepăstrează de către dirigintela documenteleConsiliului clasei.
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(3)Pentrueleviiamânaţisaucorigenţi,secomunicăpărinţilor/tutorilorlegaliprogramuldedesfăşurarea 
examenelordecorigenţăsauperioadadeîncheiereasituaţiei şcolare.
(4)Situaţiaşcolarăanualăatuturorelevilor,cuspecificareamedieigenerale,seafişeazălaavizierulşcolii
întermende3ziledelaîncheiereacursurilor.
(5)Înaltesituaţiidecâtceleprevăzuteînprezentulregulament,niciundocumentşcolarnupoatefifăcut
publicdecâtcuacordulscrisalelevului/absolventului,dacăestemajorsaualpărintelui/tutoreluilegal
(conf. Art.66R.O.F.U.I.P.).
Art.123.Eleviirepetenţi,retraşi sauexmatriculaţicudreptdereînscriere,dinînvăţământul dezi,sepot 
reînmatricula,lacerere,laoriceformădeînvăţământ,înurmătoriidoi aniconsecutivi,redobândind calitateadeelev 
(conf.Art. 82lit. (2)R.O.F.U.I..P.).

III.B.7.Transferulelevilor
Art.124.Eleviiaudreptulsăsetransferedelaounitatelaalta,delaofilierălaalta,delaunprofilla
altul,delaospecializarela alta,dela oformădeînvăţământla alta,înconformitate cuprevederile 
regulamentuluideordineinterioarăalunităţiideînvăţământdelacaresefacetransferul.Aprobările 
pentrutransfersedaudecătreconsiliuldeadministraţiealşcolii(conf.Art.125R.O.F.U.I.P.).
Art.125.EleviidinclasaaIX-asepottransferanumaidupăprimulsemestru,dacămedialordeînscriere
la liceu este cel puţin egală cu media ultimului intrat la specializarea în care solicită transferul. 
Transferurilepentrucazurimedicaleseaprobăpebazaavizuluicomisieimedicalejudeţene(conf.Art.126
R.O.F.U.I.P.).
Art.126.Înînvăţământulliceal elevii sepottransferalaLiceul TehnologicOneştiprin:
-susţinereaexamenuluidediferenţe.
Art.127.Gemeniisepottransferaînclasaceluicumediamaimaresauinvers,lacerereaacestora(conf.
Art.128R.O.F.U.I.P.).
Art.128.Întoatesituaţiiledemaisus,limitaefectivuluiuneiclasenuvadepăşi30deelevi.
Art.129.Eleviidinclasele IX-XIVsepottransfera,păstrândformadeînvăţământ,astfel:
a)înaceeaşiunitatedeînvăţământ,delaoclasălaaltacuaceeaşispecializare,înlimitaefectivelorde30
deelevilaclasă,înurmătoarelecondiţii:

-transferul sepoateefectuanumaiînaintedeîncepereaanului şcolar;
-elevulsănufifostcorigent;
-medialapurtaresăfie10înanulprecedent;
-mediadepromovareaanuluisăfiecelpuţinegalăcuceamaimicămediedepromovareobţinută

înclasaîncaresesolicitătransferul ;
-undeestecazul,elevulvasusţineexamendediferenţălalimbilemodernestudiate;

b)transferîncadrulLiceuluiTehnologicOneştilaunaltprofil sauspecializare:
- transferul se poate efectua numai  înainte  de  începerea anului şcolar  sau  în  vacanţa

intersemestrială;
-medialapurtaresăfie10;
-mediadepromovareaanuluianteriorsăfiecelpuţinegalăcuceamaimicămediedepromovat 

obtinutăînclasaîncaresesolicitătransferul ;
-transferul se realizeazădupăpromovareaexamenelordediferenţă.

c)delaoaltăşcoalălaLiceulTehnologicOneşti,respectândfiliera,profilulşispecializarea,înlimita
efectivelorde30deelevilaclasă,înbazaR.O.F.U.I.P.,lacareseadaugăurmătoareleprevederi:

-transferul sepoateefectuanumaiînaintedeîncepereacursuriloranuluişcolar;
- elevulsănufifostcorigentînanulprecedent;
-medialapurtaresăfie10înanulprecedent;
-susţinereaunuitestdeverificareacunoştinţelorla2discipline,specificespecializării;

d)delaLiceulTehnologicOneştilaoaltăşcoalăînbazaR.O.F.U.I.P.lacareseadaugăurmătoarele
prevederi:

-transferulsepoateefectuanumaiînaintedeîncepereacursuriloranuluişcolarsauînvacanţa
intersemestrială;
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-medialapurtaresăfiecelpuţin9;
-transferulnuafecteazănumărulminimdeeleviînclasă(seexcepteazăschimbareadedomiciliu 

înaltălocalitatesaumotivemedicale,susţinutecuactedoveditoare).

Art.130.După aprobarea transferului,şcoalaprimitoare este obligată săsolicitesituaţiaşcolarăa elevului 
întermendecincizile.Şcoaladelacaresetransferăelevulesteobligatăsătrimităsituaţiaşcolarîn 
termende10zile.Elevulnuseînscrieîncatalogpânălaprimireasituaţieişcolaredecătreşcoalalacare s-
atransferat(conf. Art.137 R.O.F.U.I.P.).

III.B.8. Sancţiuni
NerespectareaprevederilorR.O.I. sesancţioneazădupăcumurmează:

Art.131.(a)Eleviivinovaţidedeteriorareabunurilorunităţiideînvăţământplătesctoatelucrărilenecesare 
reparaţiilorsausuportă toatecheltuielilepentruînlocuireabunurilordeteriorate,încazulîncarerepararea 
acestoranupoateconducelacalitateainiţială.

(b)Încazulîncarevinovatulnusecunoaşte,răspundereamaterialădevinecolectivă(aclaseisaua
colectivelorcareauutilizatbunurilorrespectivedelaultimulinventarsauproces-verbaldepredare- primire).

(c)Pentrudistrugereasaudeteriorareamanualelorşcolareprimitegratuit,eleviiînlocuiescmanualul 
deterioratcuunexemplarnou,corespunzătordisciplinei,anuluidestudiuşitipuluidemanualdeteriorat,
sauachităcontravaloareaacestuia(conf. Art.122R.O.F.U.I.P.).
Art.132.Nerespectareauniformei sesancţioneazadupăcumurmează:

a)laprimaabatere,elevulvafieliminatozidelacursuri(ziuaimediaturmătoareabaterii);sevor 
consemnaabsenţelenemotivateîncatalogşiseva scădeanotalapurtarela9;
b)laadouaabatere,elevulvafieliminatdouă ziledelacursuri(zileleurmătoareînregistrării 
abaterii);sevorconsemnaabsenţelenemotivateîncatalogşisevascădeanotalapurtarela8;
c) la a treia abatere, elevul va fi  eliminat trei zile de la cursuri  (zilele imediat următoare 
înregistrăriiabaterii); sevorconsemnaabsenţelenemotivateîncatalogşi sevascădeanotala purtarela7.

o Profesoriidelaclasăvorconsemnaîncatalogabsenţanemotivatăconformtabeluluianexat 
lacatalog.

o Diriginţiivoranunţafamiliaelevuluiîn24deoredelaaplicareasancţiuniisauvortrimite
înscrisînştiinţarea.

o Diriginţiivorconsemnasancţiuneaîncatalog,larubrica„Menţiuni”.
Art.133.Introducereabăuturiloralcooliceînşcoalăsesancţioneazăcuscădereanoteilapurtarecu3
puncte.
Art.134.Eleviiînstaredeebrietatesuntsancţionaticuscădereanoteilapurtarela6(şase)şieliminarea
delacursuripetimpde3(trei) zile.
Art.135.Fumatulînspaţiulşcolii sesancţioneazăcuscădereanoteilapurtarela6şieliminareapeo
săptămână.
Art.136. a) Repetareaabaterilor prevăzute laarticolele 131, 132, 133,134,135  sesancţionează  cu
exmatriculareadin şcoală.

b)Oriceeliminaredelacursuriatragedupăsinescădereanoteilapurtare.
Art.137.Scădereanoteilapurtare,pesemestru, pentruabsenţenemotivatesevafacedupăcumurmează:
dela1la20absenţenemotivate–nusescadenotala Purtare
dela21la30absenţenemotivate–1punctscăzutla Purtare
dela31la40absenţenemotivate–2punctescăzutela Purtare
lamaimultde 41deabsenţenemotivatecumulate–exmatricularedinşcoală.
Profesoruldiriginte va trimite prin  secretariatul şcolii un  preaviz scris după primele 20 de absenţe
nemotivate.
Art.138.(a)Preavizuldeexmatriculareseîntocmeşte,înscris,dediriginteşidirectorpentrueleviicare
absenteazănejustificat20deoreladiferitedisciplinedestudiusau6absenţelaosingurădisciplinăcuo
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oră/săptămânăsau12absenţelaodisciplinăcumaimultdeooră/săptămână,cumulatepeunanşcolarşi 
seînmâneazăpărintelui/tutoreluilegal sauelevului,dacăaîmplinit18ani,subsemnatură.
(b)Sancţiuneaseaplicăelevilordinsistemuldeînvăţământlicealsuperior.
(c)Sancţiuneaseconsemneazăînregistruldeevidenţăalelevilorşiîncatalogulclaseişisemenţionează
înraportulconsiliuluiclaseilasfârşitdesemestru sauan şcolar.
(d)Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtare(conf. Art.115 R.O.F.U.I.P.şiart.137dinROI). 

Art.139.(1)Exmatriculareaconstăîneliminareadinunitateadeînvăţământîncareacestaafostînscris. 
(2)Exmatriculareapoatefi:

a)exmatricularecudreptdereînscriereînanulurmătorînaceeaşiunitatedeînvăţământşiîn
acelaşiandestudiu;
b)exmatricularefărădreptdereînscriereînaceeaşiunitatedeînvăţământ;
c)exmatricularedintoateunităţiledeînvăţământfărădreptdereînscrierepentruoperioadăde timp(conf. 
Art.116 R.O.F.U.I.P.).

Art.140.(a)Exmatriculareacudreptdereînscriereîn anul următorîn aceeaşi unitatedeînvăţământşi în 
acelaşiandestudiuseaplicăelevilordinînvăţământullicealsuperiorşipostlicealpentruabaterigrave, 
apreciatecaataredecătreconsiliulprofesoral.
(b)Sancţiuneaseaplicăşipentruunnumărdecelpuţin40deabsenţenejustificatedintotalulorelorde
studiusaucelpuţin12orelaosingurădisciplinădestudiucuooră/săptămânăsau24orelaodisciplină 
cumaimultdeooră/săptămână,cumulatepeunan şcolar.
(c)Sancţiuneaseaprobăînconsiliulprofesorallapropunereadirigintelui,cuconsultareadirectorului. 
Dacămotivul sancţionăriiîl reprezintă absenţelenejustificate,aprobareaestecondiţionatăde emitereaîn 
prealabilapreavizuluideexmatriculare.
(d)Sancţiuneaseconsemneazăînregistruldeprocese-verbalealconsiliuluiprofesoral,încatalogulclasei,
înregistruldeevidenţăalelevilorşiînregistrulmatricol.
(e)Sancţiuneasecomunicăpărintelui/tutoreluilegalsauelevului,dacăaîmplinit18ani,înscris,sub
semnatură, decătrediriginteleclasei.

(f)Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtaresub6,00(conf. Art.117 R.O.F.U.I.P.).
Art.141.(a)Exmatriculareafărădreptde reînscriereînaceeaşiunitatedeînvăţământseaplicăelevilordin
învăţământullicealsuperiorşipostliceal,pentruabaterideosebitdegraveapreciatecaataredeconsiliul profesoral.

(b) Aplicarea sancţiunii se aprobă de consiliul  profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a 
directorului.

(c)Sancţiuneaseconsemneazăînregistruldeprocese-verbalealconsiliuluiprofesoral,încatalogul 
clasei,înregistruldeevidenţăaelevilorşiînregistrulmatricol.

(d)Sancţiuneasecomunicăpărintelui/tutoreluilegalsauelevului,dacăaîmplinit18ani,înscris,sub semnatură, 
decătrediriginteleclasei.

(e) Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtaresub6,00(conf. Art.118 R.O.F.U.I.P.).
Art.142.(a)Exmatriculareadintoateunităţiledeînvăţământfărădreptde reînscrierepentruoperioadăde
timpseaplicăelevilordinînvăţământullicealsuperiorşipostlicealpentruabaterideosebitdegrave.

(b)Aplicareasancţiunii şi stabilireadurateisefacedecătreMinisterulEducaţiei,lapropunereamotivată
aconsiliuluiprofesoral.

(c)Sancţiuneaseconsemneazăînregistruldeprocese-verbalealconsiliuluiprofesoral,încatalogul
clasei,înregistruldeevidenţăaelevilorşiînregistrulmatricol.

(d)SancţiuneasecomunicădecătreMinisterulEducaţiei,înscris,subsemnăturapărintelui/tutorelui
legal sauelevului,dacăaîmplinit18ani.

(e)Sancţiuneaesteînsoţitădescădereanoteilapurtaresub6,00.
Art.143.(a)Contestaţiileîmpotrivasancţiunilorprevăzutelacap.III.B.8seadresează,înscris,consiliului 
deadministraţiealunităţiideînvăţământîntermende5ziledelaaplicareasancţiunii.
(b)Contestaţiasesoluţioneazăîntermende30de ziledeladepunereaacesteialasecretariatulunităţiide
învăţământ.
(c)Hotărâreaconsiliuluideadministraţieestedefinitivă(conf.Art.123R.O.F.U.I.P.).
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Art.144.Sancţiuneaprevăzutălaart.141estedefinitivăşi poateficontestatăînconformitatecu 
dispoziţiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.29/1990,cumodificărileşicompletărileulterioare(conf. 
Art.119 R.O.F.U.I.P.).

III.B.9. Recompense
Art.145.Eleviicareobţinrezultateremarcabileînactivitateaşcolarăşiextraşcolarăşisedistingprin
comportareexemplarăpotprimiurmătoarele recompense:

a)Premii şimenţiunipentrurezultatelaînvăţăturăşibunăpurtare, astfel:
-premiulI,IIşiIIIînordinedescrescătoareamediilorşicucondiţiacaelevulsăaibănota10la purtare;
-menţiunipânăla9,50lagimnaziuşipânăla9,00laliceu,cucondiţiacaelevulsăaibănota10la purtare;
b)bursedemerit,destudiu,saualterecompensematerialeacordatedeagenţiieconomicisau sponsori;
c) scrisoare adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul este
evidenţiat;
d)recomandareapentrutrimitereacuprioritateînexcursiisautaberedeprofildinţarăşiîn străinătate;
e)premiuldeonoarealunităţiideînvăţământacordatşefilordepromoţie.

Art.146.LiceulTehnologicOneştişialţifactoripotstimulaactivităţiledeperformanţăaleelevilorla
nivellocal, naţionalşiinternaţionalprinalocareaunorpremiidinparteaConsiliuluireprezentatival 
părinţilor,aagenţiloreconomici,afundaţiilorştiinţificeşiculturale,acomunităţiilocaleetc.

-premiuldeexcelenţă,acordatşefuluidepromoţie;
- altepremii,toatenominalizateanualdecătresponsori.

III.B.10.Consiliulelevilor
Art.147.SeconstituieConsiliulelevilordinreprezentanţiiclaselor,avândcaprofesorcoordonator
ConsileruleducativalLiceuluiTehnologicOneşti. 
Art.148.AtribuţiileConsiliuluielevilorsunt:

(1)propune recompensepentrueleviicurezultatedeosebite; 
(2)propune relizareaactivităţilorextraşcolare;
(3)creeazăfeed-back-ul:Consiliudeadministraţie- elevi;
(4)colaboreazăcuConsiliulProfesoral,învedereaconsolidăriiempatieiprofesor–elev;
(5) evaluează programele claselor concurente pentru stabilirea clasei organizatoare a Balului

BobocilorşiaBalului Majoratului;
(6)propuneprogramedeîmbogăţireaEthos-uluişcolii,prin organizareaunoractivităţilegatede 

comunitateaşcolii:
-Balulbobocilor
-Balulmajoratului
-Serbărişcolare
-Excursiicolective
-Ultimulclopoţel
-Întâlnirialefoştilor absolvenţi

(7)responsabilizeazăcolegiiînacţiuneadeîntreţinereaspaţiilorşcolareşidecreareamediului 
ambientalplăcut;

(8)participălaconceperea,redactareaşiapariţia revisteişcolii;
(9) evaluează rezultatele la învăţăturăale fiecăreiclase prin  liderulclasei, careeste membru  al

consiliuluielevilor;
(10)seimplicăîneradicareafaptelordeindisciplină.
III.B.8.Încetareacalităţiideelev

Art.149.(1)Calitateadeelevînceteazăînurmătoarelesituaţii:
a)laabsolvireastudiilorînvăţământuluiobligatoriu,licealsuperiorsaupostliceal;
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b)încazulexmatriculării;
c)încazulabandonuluişcolar;
d)lacerereascrisăaelevului/părintelui/tutoreluilegal,cazîncareeleviiseconsiderăretraşi(nuse

aplicăînînvăţământulobligatoriu,conformart.138 R.O.F.U.I.P);
e)încazulîncareelevulînscris/admisînînvăţământulliceal superiorsaupostlicealnuseprezintăla

cursuriîntermende20deziledelaînceperealorfărăsăjustificeabsenţele.
III.C. PĂRINŢII
Art.150.(1)Colaborareapărinţilorcuşcoala,armonizareaopţiuniloracestoracu ofertaeducaţională, 
realizareascopurilorfinalepecareşilepropun atâtpărinţii,câtşi unitateadeînvăţământ,suntobiective majore.

(2)Părinţii/tutoriilegaliauobligaţiaca,celpuţinodatăpelună,săialegătura cudirigintelepentrua
cunoaşteevoluţiacopiluluilor.Dirigintelevafacedovadăprinsemnăturapărintelui/tutoreluilegalîn
registrulConsiliuluiclasei.

III.C.1Comitetuldepărinţialclasei
Art.151.(1)Comitetuldepărinţialclaseisealegeînfiecareanînadunareageneralăapărinţilorelevilor
clasei,convocatădediriginte,careprezideazăşedinţa.
(2)Convocareaadunăriigeneralepentrualegereacomitetuluidepărintialclaseiarelocînprimele30de 
ziledelaîncepereacursuriloranuluişcolar.Laaceastăadunaregeneralăvafiinvitatşidirectorulşcolii.
(3)Comitetuldepărinţialclaseisecompunedintreimembri.Aceştiaauurmătoarelefuncţii:preşedinte, 
membru,casier.
(4) Dirigintele sau preşedintele comitetului de părinti al clasei  poate convoca adunarea generală a 
părinţilor,oride câteoriestenecesar.
(5)Comitetuldepărinţialclaseireprezintăintereselepărinţilorelevilorclaseiînadunareageneralăa 
părinţilorpeşcoală,înconsiliulreprezentativalpărinţilor,înconsiliulprofesoralşiînconsiliulclasei.
Art.152.Comitetuldepărinţiareurmătoareleatribuţii:
a)sprijinăconducereaşcoliişidiriginteleînîntreţinerea,dezvoltareaşimodernizareabazeimaterialea 
claseişiaunităţiideînvăţământ;
b)sprijinăunitateadeînvăţământşidiriginteleînactivitateadeconsiliereşiorientaresocio-profesională
saudeintegraresocialăaabsolvenţilor;
c)sprijinădiriginteleînorganizarea şidesfăşurareaunoractivităţiextraşcolare;
d)areiniţiativeşi seimplicăînîmbunătăţireacondiţiilordestudiualeelevilor clasei;
e)atragepersoanefizicesaujuridicecare,princontribuţiifinanciaresaumateriale,susţinprogramede 
modernizareaactivităţiieducative şiabazeimaterialedinclasăşidinşcoală.
Art.153.(1)ComitetuldepărinţiţinelegăturacuLiceul TehnologicOneştiprindiriginteleclasei.
(2)Comitetuldepărinţipoatepropuneînadunareageneralăosumăminimăcucare părinţiielevilor clasei

săcontribuielaîntreţinerea,dezvoltareaşimodernizareabazeimaterialeaclasei sauaşcolii.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita

exercitareadecătreeleviadrepturilorprevăzutedeprezentulregulamentşideprevederilelegaleîn vigoare.
(4)Contribuţiaprevăzutălaalin.(2)secolecteazăşiseadministreazănumaidecomitetuldepărinţi. 
(5)Diriginteluiîiesteinterzis săoperezecuacestefonduri.
(6)Fondurilebăneştisecheltuiesclainiţiativaacestuiasaulapropunereadiriginteluisauadirectorului, 

însuşitădecomitet.
(7)Sponsorizareaclaseisauunităţiideînvăţământnuatragedupăsinedrepturiînpluspentruanumiţi elevi.
(8)Comitetuldepărinţipoatepropuneînadunareageneralăşialtemăsuri sauiniţiativecepotcontribuila 
bunadesfăşurareaprocesuluiinstructiv-educativ,laîmbunătăţirearelaţiilorcucomunitatealocalăsaualţi
posibiliparteneri.

III.C.2.Consiliulreprezentativalpărinţilor
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Art.154.(1)Adunareageneralăapărinţilordin  unitateade învăţământ  estecompusădinpresedinţii 
comitetelordepărinţiaifiecăreiclase.
(2)Adunareageneralăprevăzutălaalin.(1)esteconvocatădedirector,învedereaalegeriiconsiliului

reprezentativalpărinţilorşiacomisieidecenzoriaacestuia.
(3)ComisiadecenzoriverificăactivitateafinanciarăaConsiliuluiReprezentativalPărinţilor.

Art.155. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
prezentulregulament deordineinterioară, regulamentulpropriu şiînconformitatecuR.O.F.U.I.P.
(2)Consiliulreprezentativalpărinţiloresteorganulexecutivaladunăriigenerale.
(3) Consiliulreprezentativalpărinţilor dinunitateadeînvăţământ desemneazăreprezentanţiisăiîn

consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele 
consiliuluiprofesoral.
Art.156.(1)Consiliulreprezentativalpărinţilorsealegeodatăla2-3ani şi secompleteazăoridecâteori 
estenecesar.

(2)Consiliul reprezentativ al părinţiloresteformatdin 5-7membri,întrecareun preşedinte,un 
vicepreşedinteşimembricuatribuţii specifice.

(3)Comisiadecenzoriesteformatădin1-3membri.
(4)Consiliulreprezentativalpărinţilorpăstreazălegăturacuşcoalaprindirectorulacesteia.
(5)Consiliulreprezentatival părinţilorşicomisiadecenzori prezintăanual,spreaprobare,adunării generalea 

părinţilordinunitatea deînvăţământexecuţiabugetară,activitatea desfăşurată pe parcursul anuluişcolar
anterior,precumşiproiectulbugetuluideveniturişicheltuielipentruanulşcolarurmător.

(6)Consiliulreprezentativalpărinţilorpoatedobândipersonalitatejuridicăîncondiţiilelegii.
Art.157.Consiliulreprezentativalpărinţilorareurmătoareleatribuţii:

a)sprijinăconducereaşcoliiînîntreţinereaşimodernizareabazeimaterialenecesareuneiactivităţi
eficiente;

b)susţine şcoalaînactivitateadeconsiliereşiorientaresocio-profesionalăsaudeintegraresocialăa
absolvenţilor;

c)susţineconducereaunităţii şcolareînorganizareaşidesfăşurareaconsultaţiilorcu părinţiipeteme 
educaţionale;

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau 
organizaţiilenonguvernamentalecuatribuţiiînacestsens,învedereasoluţionăriisituaţieielevilordin
şcoalăcareaunevoiedeocrotire;

e)susţineunitateadeînvăţământînorganizarea şidesfăşurareafestivităţiloranuale;
f)atragepersoanefizicesaujuridicecare,princontribuţiifinanciaresaumateriale,susţinprogramede 

modernizareaactivităţiieducative şiabazeimaterialedinunitateadeînvăţământ.
Art.158. Consiliul  reprezentativ  alpărinţilor şi  comitetele de părinţiale claselor pot atrage resurse 
financiareextrabugetare,constândîncontribuţii,donaţii,sponsorizărietc.,venitedinparteaunorpersoane
fizicesaujuridicedinţarăşistrăinătate,carevorfiutilizatepentru:

a)modernizareaşiîntreţinereapatrimoniuluişcolii;
b)acordareadepremiişiburseelevilor;
c)sprijinireafinanciarăaunoractivităţiextraşcolare;
d)acordareadesprijinfinanciarsaumaterialcopiilorcareprovindinfamiliicusituaţiematerială

precară;
e)alteactivităţicareprivescbunulmersalşcoliisaucaresuntaprobatedeadunareageneralăa părinţilor.

Art.159.(1)Colectarea şiadministrareasumelorreprezentândocotă-partedincontribuţiaprevăzutălaart.
153alin.(2)sefacenumaideconsiliulreprezentativalpărinţilor.

(2)Personaluldidacticnuopereazăcuacestefonduri.
(3)Fondurilecolectatedeconsiliulreprezentativalpărinţilorsecheltuiescnumaiprindecizia

acestuia,dinpropriainiţiativăsaulapropunereadirectorului.
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(4)Adunareageneralăapărinţilor dinşcoalăstabileştesumadebani carepoatesăseaflepermanent la 
dispoziţia consiliului reprezentativ al  părinţilor şi  care să fie folosită pentru situaţii  urgente, la 
solicitareadirectoruluiunităţiideînvăţământ.

(5)Consiliulreprezentativ alpărinţilorpoatepropuneînadunareageneralăşialtemăsuri sau 
iniţiativecepotcontribuilabunadesfăşurareaprocesuluiinstructiv-educativ,laîmbunătăţirearelaţiilor cu 
comunitatealocalăsaualţiposibiliparteneri.

III.DVizitatori
Art.160.(1)Prinvizitatorseînţelegeoricepersoanăcarevineînunitateaşcolarăpentrurelaţii,întruniri,
manifestări sauactecuprivirelaactivitateaacesteia/acestora.Oricetipdevizită,cuexcepţiacontroalelor 
organelorabilitate,sefaceînafaraprogramului orelordecurs.Persoanelecaredorescsăvizitezeşcoala 
trebuiesăobţină,înprealabil,acordulconduceriişcolii.Informaţiileprivindelevii,părinţii,personalul 
şcoliişiactivităţiledesfăşuratesauplanificateasedesfăşura,sedaudoardepersonalul autorizatde 
conducereaşcolii,conformlegislaţieiînvigoare.
(2)Pazaşicontrolulaccesuluiînşcoalăserealizeazăcupersonalspecializatşiautorizatdeunitateade
Poliţiesaudeelevuldeserviciu,atuncicândestecazul.
(3)Personaluldepazăareobligaţiadeaţine o  evidenţăriguroasăapersoanelorstrăineunităţiide
învăţământcareintrăînincintaacestoraşideaconsemna,înregistrulcesepăstreazăpermanentla 
punctuldecontrol,datele referitoarelaidentitateaşiscopulvizitei.
(4)Esteinterzisaccesul înşcoalăapersoaneloraflatesubinfluenţabăuturiloralcoolicesauacelor 
turbulente,precum şiacelorcareauintenţiavăditădeaderanjaordineaşilinişteapublică.Seinterzice 
intrareapersoanelorînsoţitedecâinisaualteanimale,cuarmesauobiectecontondente,cusubstanţe 
toxice,exploziv-pirotehnice,iritant-lacrimogenesauuşorinflamabile,cupublicaţii avândcaracterobscen 
sauinstigator,precumşicustupefiantesaubăuturialcoolice.Seinterzicecomercializareaacestorproduse 
înincintaşiînimediataapropiereaunităţii şcolare.
(5)Personalul depazăşi profesorul deserviciupeşcoalăauobligaţiasăsupraveghezecomportarea 
vizitatorilorşisăverificesălileîncareaceştiasuntinvitaţipentruanufilăsatesauabandonateobiecte, 
careprinconţinutullor,potproduceevenimentedeosebite.
(6)Însituaţiaorganizăriişedinţelorcupărinţiisauaaltorîntruniriprevăzuteasedesfăşuraînincinta 
şcolii,conducereaşicadreledidacticeorganizatoarevorîntocmişitransmitelapunctuldecontrol,tabele
nominale cu  persoanele invitatesăparticipe, în baza cărorase vapermiteaccesul  după verificarea
identităţiipersoanelornominalizate.
(7)Dupăterminareaorelordeprogram şiîn timpulnopţii,clădirileunităţiişcolaresevorîncuiadecătre 
personalulabilitat,carevacontrola,înprealabil,respectareamăsurilorpentrupazacontraincendiilorşi 
siguranţaimobilului.
(8) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct
răspunzătorpentrupazaşiintegritateaobiectivului,bunurilorşivalorilorîncredinţate,precumşipentru
asigurareaordiniiînincintaunităţiideînvăţământ.
(9) Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar de pedepseşte
conformprevederilorart. 2dinDecretulLegenr.88/1990.
(10)NerespectareaRegulamentuluideOrdine InterioarăatragesancţionareaconformOMEC nr.4925/08
septembrie2005.

Capitolul IV.
Reguliprivindprotecţia,igienaşisecuritateaînmuncă
Art.161. Reguligenerale
(1)Estestrictinterzisăatingereafirelorşiconductorilorelectrici.Pentruoricereparaţiivăveţiadresa
administratoruluişcolii.
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(2)La niciunloc demuncănusevaîncepe activitatea până cândfiecare angajatnuafost instruitpelinia 
protecţieimunciidecătreşefulierarhicşinuasemnatfişadeinstructaj.Angajatul trebuiesăaplice 
întocmainormeledetehnicasecurităţiimuncii.
(3)Laloculdemuncă,angajatultrebuiesăfiedisciplinatşiatentîntimpullucrului;elesteobligatsă
foloseascădispozitivele,materialeleşiechipamentuldeprotecţiesaudelucrudindotare.
(4)Ordineaşicurăţenialaloculdemuncăsuntobligatorii.
(5)Esteinterzisdormitul,fumatulîntimpulserviciului,introducereasauconsumareabăuturiloralcoolice
înincintaunităţii.Persoaneleînstaredeebrietatenuvorfiprimitelaserviciu.Este obligatoriesupunerea 
laverificareacuetilotestulîncazulsuspiciunilordebăuturialcooliceîniantesauîntimpulserviciului. Conducătorii 
autocărorali seîncredinţeazăautovehiculeleaparţinândLiceuluiTehnologicOneşti, 
precumşiinstructoriiauto,vorfitestaţicuetilostetulobligatoriudeşefulierarhic,înprezenţaunuimartor, 
cuconsemnareaacesteitestăriînregistrulaflatlatehnicianulauto,înainteaînceperiiactivităţii.
(6)Fiecareangajattrebuiesăcunoascămoduldeaprocedaîncazulaccidentăriiluisaualcolegilorde
muncă(primulajutor,anunţareaşefilorierarhicietc.)
(7) Pentru orele de laborator de chimie, fizică, electrotehnică, sudură, auto, alimentaţie publică şi
informaticăvorfi respectatenormeledesecuritatespecifice,enunţateîn anexaprivitoarelaprotecţia muncii,
aleprezentuluiregulament.
(8) În  prima oră de laborator la fiecare din disciplinele enunţate la aliniatul 7, profesorul  va face 
instructajulşifiecareelevvasemnadeluarealacunoştinţăanormelordesecuritateşicomportamentîn
laboratoare.

CAPITOLUL V 
DispozitiiFinale
Art.162.(1)Regulamentulinternseaducelacunoştinţăsalariaţilorpringrijaangajatorului,lacunoştinţa
elevilor,părinţilorpringrijadiriginţilorşiavizitatorilorprinprofesoruldeserviciuşiîşiproduceefectele 
dinmomentul încunoştiinţăriiacestora.

(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul  regulamentului intern trebuie 
îndeplinitădeangajator,fiindconsideratăonoratăprin prezenţaangajatuluiînunitate.Informareaelevilor şi 
părinţilorseconsiderăonoratăprinsemnăturaacestoraîncaietul Consiliuluiclaseişi/sauprezenţa 
elevuluilaclasă.Obligaţiadeinformareavizitatorilorseconsiderăonoratăprinsemnăturaacestoraîn 
registruldeintrarealşcoliişi/sauconsultareaavizieruluişcolii.

(3) Modul concret de informare a fiecarui elev, părinte, salariat sau vizitator cu privire la
RegulamentuldeOrdine Interioarăsestabileşteprincontractulcolectivdemuncăaplicabilsau,dupăcaz, prin 
anunţareaconţinutului regulamentuluiînadunărilegeneralealepărinţilorşi afişareaprezentului 
regulamentlaavizierul şcolii.
Art.163.-Oricemodificareceintervineînconţinutulregulamentuluiinternestesupusăprocedurilorde
informareprevăzutelaArt.162.
Art.164.(1)Oriceelev,părinte,salariatsauvizitatorinteresat,poatesesizaLiceulTehnologicOneşticu
privireladispoziţiileprezentuluiregulament,înmăsuraîncarefacedovadaîncălcăriiunuidreptalsău.

(2)Controlullegalităţiidispoziţiilorcuprinseînprezentulregulamentestedecompetenţainstanţelor
judecătoreşti,carepotfi sesizateîn termende30de ziledeladatacomunicăriidecătre angajatora 
moduluidesoluţionareasesizăriiformulatepotrivitalin.(1).


