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Având în vedere: 

 

 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,cu modificarile ulterioare. 

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

• Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare, 

• OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ preuniversitar 

• ORDIN nr.44/2016 cu privire la structura anului şcolar 2017-2018 Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

M.E.C.I. nr.5079/2016 

 

 

se adoptă prezentul Regulament intern care intră în vigoare începând cu anul şcolar 

2018-2019. 
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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art. 1. În România, potrivit art. 32 din Constituţia României, statul garantează fiecărui 

cetăţean dreptul la educaţie, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică 

sau religioasă, fără restricţii. 

Art. 2. Activitatea de instrucţie şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se 

desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu 

privire la Drepturile Copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 

Art. 3. Prezentul regulament este elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

din unitate şi cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în 

concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare Regulamentul este aprobat în cadrul Consiliului 

de Administraţie şi în cadrul Consiliului Profesoral şi trebuie respectat de tot personalul 

Colegiului Tehnic „Ion Creanga", de elevi şi părinţi / tutori. 

Art. 4 

(1) Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi 

speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, a prezentului 

regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi 

(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu        participarea 

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi 

cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu 

prevederile legale, în vigoare. 

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate in consiliul profesoral, la care participă, 

cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor 

din clasele a IX a - a XII-a/a XIII-a. 

(4) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în 

cumul sau cu norma incompletă, persoanelor detaşate în unitate, parintilor /tutorilor legali si 

elevilor,precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii liceului. 

(5) RI reglementeaza: 

 Programul cursurilor zilnice 

 Programul serviciului pe scoala al profesorilor 

 Modul de functionare a spatiului interior si a cailor de acces 
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 Functionarea comisiilor permanente si temporare 

 Orgnizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare 

 Comportamentul ,recompensele,tinuta, obliagatiile,sanctiunile elevilor ,cadrelor 

didactice si personalului didactic auxiliar si nedidactic. 

 

Capitolul II.  ORGANIZARE 

Art. 5. În cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga " funcţionează 71 de clase din care : 

• 57 clase liceu zi din care 4 clase profil teoretic si 53 profil tehnic 

• 2clasa şcoală postliceală (cu finanţare de la bugetul de stat); 

• 3 clase liceu frecvenţă redusă 

• 6 clase învăţământ profesional de 2 ani 

• 4 clase de gimnaziu 

• Art. 6. În incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga " sunt interzise, potrivit legii, crearea şi 

funcţionarea oricăror formaţiuni politice sau orice formă de activitate care încalcă normele 

generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor precum şi a 

personalului didactic şi nedidactic. 

• Alt. 7. În anul şcolar 2018-2019 cursurile încep la 10 septembrie 2018 şi se termină la 14 

iunie 2019, conform structurii anului şcolar şi a planurilor cadru. 

• Art. 8. Cursurile şcolare pot fi suspendate temporar, în situaţii obiective, precum epidemii, 

calamităţi, cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Art. 9. În cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga " cursurile se desfăşoară pe două schimburi 7
00

 - 

14
00

 şi 12
00

 - 19
00

. Ora de curs are 50 de minute, cu pauze de 10 minute.. Din motive de navetă, nu 

se poate prelungi programul de după-amiază şi nu există pauză mare. 

Art. 10. Regulamentul intern al unitatii de invatamant contine dispozitiile obligatorii prevazute la 

art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si in contractele colective de munca aplicabile si se aproba prin hotarare a consiliului de 

administratie, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale care au membri in unitatea 

de invatamant, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

invatamant preuniversitar. 

 

CAPITOLUL III: CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 11. Conducerea executivă a şcolii este asigurată de un  director,trei directorii adjuncţi şi un 

contabil-şef şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul Inspectoratului Şcolar al 
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Judeţului Neamt. 

Art. 12. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie şi are 

drept de îndrumare şi control asupra întregului personal salariat al Colegiului Tehnic „Ion 

Creanga". El colaborează cu personalul cabinetului medical şcolar şi stomatologic. Directorul 

numeşte prin decizie componenţa comisiilor examenelor de corigente, amânări sau diferenţe. 

Preşedintele acestor comisii este directorul sau directorul adjunct. 

Art. 13 

 În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

 stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 

 în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor 

metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi 

colectivelor pe domenii  

 solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de 

activitate ale acestora; 

 numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a 

orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă. 

Art. 14. Directorul are atribuţii ca angajator, ca evaluator, ca ordonator terţiar de credit şi atribuţii 

de conducere, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

Art. 15 Directorul supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi 

care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, 

reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe 

şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de Asociatia  

părinţilor de la Colegiul Tehnic Ion Creanga din Tg.Neamt. ; 

Art. 16. Directorul aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile 

profesorilor de serviciu sunt prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 17. Directorii adjuncţi îndeplinesc atribuţiile delegate de către director pe perioade 

determinate, precum şi pe cele stabilite prin regulamentul intern. 

Art. 18 Unul dintre directorii adjuncţi răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din 

unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade 

determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de 

învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.Directorul adjunct delegat de 

către directorul unităţii avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice titulare  ale şcolii. 

Art. 19. Deciziile directorului se iau în concordanţă cu hotărârile Consiliului profesoral şi cu cele 
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ale Consiliului de administraţie, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Statului 

personalului didactic. 

Art. 20. În cursul unui an şcolar directorul efectuează cel puţin de 120 asistenţe la ore, astfel încât 

fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistenţele efectuate sau la unele 

activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră. 

Art. 21. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Personalul didactic auxiliar poate participa la şedinţele Consiliului profesoral, atunci când se 

discută probleme referitoare la activitatea acestuia. În cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga" îşi 

desfăşoară activitatea 111 de cadre didactice şi 15 personal didactic auxiliar,personal nedidactic  

 

Capitolul IV:COMPONENŢA CONSILIULUI PROFESORAL  

 

Art. 22. Participarea cadrelor didactice de predare şi de instruire practică la şedinţele Consiliului 

profesoral este obligatorie, iar absenţa nemotivată se consideră abatere disciplinară. 

 Art. 23. Atribuţiile Consiliului profesoral sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar art. 28 şi art.29. 

Art. 24. Şedinţele Consiliului profesoral se constituie legal cu 2/3 din numărul total al membrilor, 

iar hotărârilor se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal al 

unităţii de învăţământ. 

Art. 25. Consiliul de administraţie funcţionează conform Legii Învăţământului şi Statutu lui 

Personalului Didactic, având rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Art. 26. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar conform art. 31 - 34. 

Art. 27. Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Ion Creanga" este format din  membri, 

după cum urmează:  

 

 Consiliul de administrație numit prin decizia ISJ Neamt nr.3694/21.12.2016 -format 

din 12 membri – 

 Presedinte:dir.prof.Apetrei Gheorghe  

 Membri din colectivul de profesori : 

 Dir.adj.prof.Timofte Adriana , 

 dir.adj prof.Timisescu Dorina,  
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 dir.adj prof.Toma Mihaela ,  

 prof. Munteanu Mariana, 

 prof. Tiron Ecaterina 

 Membri din partea CL: d.nul Luculescu Vasile 

  Vartic Gheorghe 

  Reprezentantul Primar Sorea Ioan        

  Reprezentanți al părinților Pr.Porumbescu Vasile  

 Elev …………………………. 

 Reprezentanti ai agentilor economici: Ing.Rosca Ciprian, Dr.Nica Vasile, 

Gavriloaia Ioan Daniel  

 Secretar Vasilica Ion 

 1 lider de sindicat cu statut de observator prof.Murariu Ciprian, 

 

Art. 28. La şedinţele Consiliului de administraţie participă, cu statut de observator, liderul 

sindical, prof. Murariu Ciprian. 

Art. 29. Secretarul Consiliului de administraţie este numit de director dintre membrii acestuia şi 

are atribuţii de a consemna, într-un registru special, procesele verbale ale şedinţelor. În cadrul 

şcolii noastre acest rol revine secretarului şef Ion Vasilica. 

 

 

CAPITOLUL V: CATEDRELE / COMISIILE METODICE 

 

 

Art. 30. Catedrele / comisiile metodice se constituie din minim patru membri pe discipline de 

studiu, pe discipline înrudite sau arii curriculare în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga" îşi 

desfăşoară activitatea următoarele comisii metodice având următorii responsabili: 

 Arsintescu Steluţa - Limba şi literatura română 

 Boghean Ana-Alis - Limba engleză 

 Porumbescu Georgeta - Limba franceză 

 Bodron Nicoleta – Matematică  

 Munteanu Mariana - Fizică 

 Axinte Mihaela – Chimie 

 Apetrei Daniela- Biologie-Protecţia mediuluiSpiridon Elena-Diana - Istorie-Geografie 

  Lipan Roxana - Socio-umane 
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  Baciu Gabriel – Religie 

  Creangă Emil- Educaţie fizică şi sport 

  Pavel Daniela- Informatică 

 Tanasă Iulia - Economic Administrativ 

 Niculescu Eugenia – Alimentaţie publică şi turism 

 Iftime Brîndușa –Ionela - Agricultură-Silvicultură 

 Ioan Lucian  - Electrotehnică/ Electromecanică 

 IftimeMihaela – Mecanică, Maiştri instructori (mecanică şi transporturi), Construcţii 

Art. 31. Catedrele / comisiile metodice au fixate atribuţiile prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în art. 36 

Art. 32. Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. Şedinţele catedrei se ţin lunar, cu 

excepţia lunilor când se desfăşoară cercurile pedagogice conform art. 37. 

Art. 33. Atribuţiile şefului catedrei/comisiei metodice decurg din ROFUÎP, art. 36 şi art. 37 

Atribuţiile şi Regulamentul propriu de funcţionare pentru principalele comisii sunt: 

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

Comisia este formată din : 

• Director adjunct - asigură conducerea operativă 

Membri: 

• 3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral 

• 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta 

• 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

• 1 reprezentant al Consiliului elevilor 

• 1 reprezentant al Comunităţii locale 

Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

• Bine pregătit profesional 

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

• Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou 

• Adept al muncii de calitate 

• Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale 

• Bun organizator 

• Fire neconflictuală 

• Ataşat de copii, comunicativ, empatic 

Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 
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• Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească 

• Depunerea unei cereri 

• Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral 

• Prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe 

un anumit domeniu 

• Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice 

Comisia are următoarele atribuţii: 

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

conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

• elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară 

• elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

• cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii. 

 

2. Comisia pentru curriculum 

2.1. Subcomisia de încadrare şi orar 

• Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru 

• Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor 

• Asigură completarea corectă a fişei de vacantare, respectiv încadrare 

• întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe 

parcursul activităţii şcolare a elevilor 

• Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară. 

• Programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa 

pe toată perioada de activitate şcolară. 

2.2. Subcomisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii 

• Elaborează pachetele opţionale pentru CDS 

• Definitivează lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni 

• Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii. 

3.2. 2.3 Subcomisia pentru consiliere şi orientare profesională 

• Colaborează cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor 

• Asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare. 

• Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor. 

• Asigură consiliere în alegerea carierei 

• Asigură consiliere pentru elevii performanţi 
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• Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar 

 

3. Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

• 3.1.         Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare 

• Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale; 

• Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc. 

• Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor, Consiliul 

reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 

3.3. Subcomisia pentru activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare 

• Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, 

sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de M.E.N. 

• Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare 

 

4. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare 

• Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale 

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale 

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare 

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor 

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor 

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale 

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a 

competenţelor profesionale şi de bacalaureat 

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.) 

 

5. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

• Verifică semestrial modul de completare a documentelor şcolare la nivelul serviciului 

secretariat 

• Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul 

operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei 

• Intervine în cazul conflictelor dintre elevi 

• Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor 

pentru sancţionare conform prezentului regulament 
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• Propune Consiliului Profesoral sancţiunile. 

Comisia este formată din : 

o 1 Director  

o 1 Directoradjunct 

o Coordonatorul de proiecte şi programe educative/responsabilul comisiei diriginţilor 

o 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral 

 o 2 reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al părinţilor si 

Asiciatia parintilor 

o 1 reprezentanţ al Consiliului elevilor 

 o 1 reprezentant al autorităţii publice locale Observator  

:  Liderul sindicatului reprezentativ al unităţii 

 

6. Comitetul de Securitate şi Sănătate în muncă 

Atribuţii: 

• Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii 

• Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă 

• Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii . 

7. Comisia de apărare împotriva incendiilor 

• Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor 

• Coordonează măsurile de apărare împotriva incendiilor 

• Urmăresc respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare împotriva 

incendiilor . 

8. Comisia pentru proiecte europene 

• Informează cadrele didactice privind oportunităţile de finanţare a proiectelor de integrare 

europeană 

• Stabilesc colaborări şi parteneriate instituţii similare din ţară sau străinătate 

• Asigură păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli europene 

• Elaborează proiecte pentru atragere de fonduri extrabugetare 

 

9. Comisia de salarizare, încadrare şi acordare a burselor şi a altor ajutoare 

ocazionale 

• Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme de 

sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare 
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10. Comisia de recepţie şi inventariere a bunurilor nou achiziţionate 

• Verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza 

documentelor primite de la furnizor 

• Asigură întocmirea Notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite 

 

 

CAPITOLUL VI: CONSILIUL CLASEI 

 

Art. 34. Totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la o clasă, 

cel puţin un părinte şi liderul elevilor clasei, alcătuiesc consiliul clasei. Preşedintele consiliului 

clasei este dirigintele, ce va întocmi planificarea semestrială şi anuală cu activităţi în concordanţă 

cu problemele specifice ale colectivului de elevi conf. Art. 60 din ROFUÎP. 

Art. 35. Atribuţiile consiliului clasei sunt conf. Art. 62 din ROFUÎP: 

• analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

• analizează volumul temelor pentru acasă; 

• stabileşte măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme, notele la 

purtare; 

• elaborează un raport scris asupra situaţiei elevilor la sfârşitul semestrului, 

anului şcolar; 

• propune recompense, sancţiuni pentru elevi, după caz; 

• participă la întâlniri cu elevii, minim o dată pe an, de regulă în semestrul I; 

• se întruneşte la sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este nevoie. 

Art. 36. Dirigintele are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea consiliului clasei si propune elevilor alegerea liderului cu care 

colaboreaza pe perioada unui an scolar; 

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi 

organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei; 

c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea 

armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 

d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii 

cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale ROFUÎP; 

f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi 

profesională; 
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g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la 

testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la 

certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după 

finalizarea învăţământului obligatoriu; 

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează 

familia elevului, săptămânal; 

i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al 

şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, 

motivate, ale părinţilor, aprobate de director; 

j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea 

îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu 

părinţii; 

k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de 

învăţământ; 

l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 

consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit 

abateri grave ; 

n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de 

copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii 

la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

           o)organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau 

în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al 

copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre 

potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor 

sancţiuni disciplinare, 

              p)propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

               r)aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 

regulament; 

              s)recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în 

cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ; 

              t)completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică 
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a acestuia; 

              u)calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea 

elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, 

potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale ROFUÎP; consemnează în carnetele de elev 

mediile semestriale şi anuale. 

               v)proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare 

şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 

               x)prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 

               z) urmăreşte aplicarea sancţiunilor aplicate elevilor. 

CAPITOLUL VII: COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

Art. 37. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea şcolară 

elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii. 

Art. 38. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. 

Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei (prof. Timofte Adriana - 

director adjunct) sau de un coordonator desemnat de acesta. 

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este următoarea: 

 

Dir. Adj. Mantea Adriana 

Prof .ing Iftime Mihaela 

- Coordonator 

- Responsabil 

Prof Munteanu Mariana - Membru,cultura generala 

Mantea Constantin - Membru, Discipline Tehnice  

Ciprian Murariu - lider sindicat 

 - reprezentant elevi  

Luculescu Vasile - reprezentant CL 

Ion Vasilica - reprezentant părinţi 

 

(3) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 



REGULAMENTUL INTERN PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019- COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGA’ 

 

15 

 

şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin 

afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din oras, din judeţ, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VIII: EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR 

 

Art.39. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 

dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 

b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 

cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor; 

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă. 

Art.40. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează ritmic, prin următoarele 

instrumente de evaluare: 

• lucrări scrise 

• activităţi practice 

• referate şi proiecte 

• interviuri 

• portofolii 

Art.41. În învăţământul preuniversitar evaluările se concretizează prin note de la 10 la 1. Notele se 

trec în catalog, în carnetul de elev şi se comunică elevului de către profesorul care le acordă. 

Numărul de note acordate trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal. Fac excepţie 

disciplinele cu o oră pe săptămână la care numărul minim de note este de două. Elevii în situaţii de 

corigentă vor avea cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note stabilit.  

Art. 42 Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la 

teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de 

învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 

note/calificative este de două. 

Art. 43 Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii 

elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota. 
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Art.44. Dacă numărul de note corespunde regulamentului, media semestrială se consideră legal 

constituită. La obiectele fără teză, media semestrială este media aritmetică a notelor la disciplina 

respectivă. La obiectele cu teză, media semestrială se calculează astfel: 

3^M + T 

 -------------  în care: 

4 

M = media la evaluarea periodică şi T = nota la teză. 

Media anuală este media aritmetică a mediilor anuale pe discipline, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

Art.45. Pentru invatamantul tehnic şi postliceal la care studiul disciplinelor se face pe module, 

fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire, iar încheierea situaţiei se face în 

momentul finalizării modulului, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Media unui modul 

devine medie anuală conf. Art. 59 (6) şi (7) din ROFUÎP. 

Art.46. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică, dar nu 

primesc note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt 

scutiţi medical. În rubrica Educaţie fizică se înscrie de către una din secretarele şcolii 

„Scutit de efort fizic în baza ________ ", specificându-se documentul medical, numărul şi data 

elaborării acestuia. 

Art. 47. 

 (1) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la 

orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele 

lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

(2)În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în 

colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de 

material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc. 

Art.48. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 

studiu cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare 6.00. 

Art.49. Sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 

şcolară la una sau mai multe discipline, din motivele prevăzute în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, conform art. 64 din ROFUÎP. Elevii amânaţi 

în semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni ale semestrului II sau anual 

într-o sesiune stabilită de conducerea şcolii, înainte de examenul de corigentă. 
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Art.50. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii sub 5,00 la 1-2 obiecte şi elevii amânaţi 

medical care nu promovează la încheierea situaţiei şcolare. 

Art.51 Pentru elevii declaraţi corigenţi la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, 

indiferent de numărul modulelor nepromovate, se aprobă organizarea unei sesiuni de corigente, în 

ultima săptămână a lunii mai a anului şcolar, în conformitate cu reglementările legale in vigoare. 

Media fiecărui modul, obţinută în urma examenului de corigenţă, reprezintă media anuală a 

modulului. 

Art.52 Sunt declaraţi repetenţi elevii care au medii anuale sub 5,00 la mai mult de 2 discipline de 

învăţământ sau care au nota la purtare anuală sub 6,00, precum şi cei care se află sub incidenţa art. 

67 al. 1 din ROFUÎP. În învăţământul liceal şi profesional de stat elevii se pot afla în situaţie de 

repetenţie de cel mult 2 ori. O clasă se poate repeta o singură dată. 

Art.53. Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu (10 

clase), depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon 

şcolar. 

Art.54. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, 

la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În situaţia în 

care formaţiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi şcolarizarea nu se 

poate realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim poate fi depăşit cu 1-2 

elevi/ clasă. 

  (2) Pentru elevii din învăţământul liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, declaraţi 

repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare 

aprobată, de regulă în limita efectivului de 30 de elevi la clasă. Excepţiile de la regulă se analizează 

şi se aprobă, în situaţii speciale, de către inspectoratele şcolare. 

  (3) Elevii din anul de completare şi din ciclul superior al liceului, aflaţi în situaţia de a repeta mai 

mult de două ori acelaşi an şcolar, îşi pot continua studiile numai la învăţământul seral sau cu 

frecvenţă redusă, cu achitarea unei taxe, stabilite de Consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

  (4) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, 

depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. 

Elevul aflat în situaţia de abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învăţământ seral, cu 

frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru care se constituie formaţiuni aparte. 

  (5) Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază, 

prin parcurgerea unor programe de tip „A doua şansă‖, conform metodologiei Ministerului, 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
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Art.55. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară, pot dobândi 

calitatea de elev în România, numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a 

studiilor urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, în perioada stabilită de 

directorul unităţii de învăţământ de stat sau particular. 

(2) Elevii din învăţământul obligatoriu, prevăzuţi la alin. (1), care nu au acte de studii, vor 

fi evaluaţi la o unitate de învăţământ nominalizată de Inspectoratul Şcolar, după care se stabileşte 

clasa în care pot fi înscrişi, potrivit rezultatelor evaluării şi vârstei. 

(3) Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile de 

la data înapoierii în ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii menţionaţi la alin. (1) 

pot audia cursurile, fără a fi înscrişi în catalog. 

(4) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru 

care a susţinut examenele. 

(5) Dacă elevul nu promovează cel puţin două examene de diferenţă, acesta este evaluat 

pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferenţă, se acordă o 

singură reexaminare. În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat 

pentru o clasă inferioară. 

(6) Pentru copiii care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se 

face conform reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(7) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul 

la învăţământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor imigranţi proveniţi din statele 

membre ale Uniunii Europene, precum şi cele ale alin. (2) din prezentul articol. 

(8) Elevilor străini (cetăţeni străini de origine română, cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate şi cetăţeni străini care nu sunt de origine română), li se aplica precizările M.E.N. privind 

şcolarizarea elevilor străini in învăţământul preuniversitar din România. 

Art.56. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris de către 

diriginte, părinţilor / tutorilor legali în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru şcolar. 

Pentru elevii amânaţi sau corigenţi se va comunica programul de desfăşurare a examenului de 

corigentă sau perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

Art.57 (1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de 

încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în 

procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, 

exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

(2) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează 

la avizierul unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor. 
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(3) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar 

nu poate fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al 

părintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 

CAPITOLUL IX: EXAMENE 

 

Art.58. În cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga" se organizează: 

1) Examene de corigentă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale 

sau după încheierea situaţiei şcolare. Se acordă cu aprobarea directorului şcolii 

reexaminare pentru un obiect nepromovat la corigenţă. 

2) Examene de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi. 

3) Examene de diferenţe pentru elevii care solicită transferul de la o unitate şcolară la alta 

sau de la o specialitate la alta în condiţiile legii. La examenele de diferenţe nu se acordă 

reexaminare. 

 

Art.59. (1) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 

învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 

(2) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină 

de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de către 

director, în cazuri justificate, o singură dată, după consultarea învăţătorului sau a profesorului şi la 

solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se 

desfăşoară în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii 

cursurilor noului an şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către director. 

(3) Beneficiază de reexaminare şi elevii migranţi care se află într-o situaţie identică cu cea 

prevăzută la art. 69 alin. (6) din ROFUÎP. 

Art.60. În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se 

transferă. La disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care 

nu a împlinit 18 ani îşi asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei 

şcolare parcurse până în momentul transferului. În foaia matricolă, se trec mediile obţinute la 

opţionalele studiate la unitatea de învăţământ de la care se transferă. 

Art.61 Pentru elevii care susţin examene de diferenţe examinarea se face din toată materia studiată 

în anul şcolar sau o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. Se susţin diferenţe pentru disciplinele 
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prevăzute în trunchiul comun. Nu se susţin diferenţe la disciplinele din CDS. Elevii transferaţi 

preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. 

Art.62. Susţinerea examenelor se face prin probe scrise şi orale şi prin probe practice (unde este 

necesar). 

Art.63 (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori/învăţători de 

aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite. 

(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori este cel care a predat elevului 

disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia, 

examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din şcoală, numit de directorul unităţii de 

învăţământ, sau de către un profesor de la o altă unitate de învăţământ, numit de inspectorul şcolar 

general, la solicitarea întemeiată a directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de 

învăţământ apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul 

evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de director si avizată de inspectorul de 

specialitate. 

Art.64. Proba scrisă durează 90 de minute şi conţine două variante de subiecte din care elevul 

tratează o singură variantă, la alegere. 

Art.65 Proba orală se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete . 

Numărul de bilete este cel puţin de două ori mai mare faţă de numărul de elevi ce susţin examenul. 

Fiecare bilet conţine 2 subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen. 

Fiecare schimbare atrage schimbarea notei acordate de fiecare examinator cu câte un punct. 

Art.66 Media obţinută de către elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a 

notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi examinatori, 

nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele 

comisiei. 

Art.67 Rezultatele obţinute la examene se trec în catalog în termen de 5 zile de la afişarea 

rezultatelor, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art.68. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 

ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii 

excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat, etc., dovedite cu acte, Inspectoratul 

Şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art.69. (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de 

reexaminare, dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la 

aceste examene. 
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(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează 

în arhiva unităţii de învăţământ, timp de un an 

 

CAPITOLUL X: ELEVII 

 

Art.70. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, 

care este înscris la Colegiul Tehnic „Ion Creanga" are calitatea de elev al acestei şcoli. 

Art.71 Înscrierea în învăţământul liceal, profesional şi postliceal se face în primul an, pe baza 

regulamentului de admitere. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu. 

Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de zi, se pot 

reînmatricula, la cerere, la orice formă de învăţământ. 

Art.72. Elevii pot motiva absenţele de la cursuri datorate îmbolnăvirii, bolilor molipsitoare în 

familie sau altor cazuri de forţă majoră, cu acte legale, conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Actele vor fi prezentate în termen de 7 zile de 

la reluarea activităţii şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Toate 

adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului medical al şcolii. 

Art.73. Elevii beneficiază, în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga" de toate drepturile 

prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Art.74. Elevii Colegiului Tehnic „Ion Creanga" au următoarele îndatori 

Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev şi: 

• să îl prezinte ori de câte ori sunt ascultaţi pentru trecerea notelor de către 

cadrele didactice; 

• să îl prezinte părinţilor pentru a lua la cunoştinţă şi pentru a semna; 

• să îl prezinte dirigintelui / învăţătorului pentru control, conducerii şcolii când 

este cazul. 

• Să aibă o ţinută vestimentară decentă - fără accesorii stridente sau extravagante 

- potrivit calităţii de elev. 

• Accesul elevilor in scoala se face prin parcarea di dreptul salii de sport. 

• Să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, în şcoală şi în afara ei. 

• Să cunoască şi să respecte: Statutul elevului, ROF, RI, regulile de circulaţie şi 

de apărare a sănătăţii, normele de protecţia muncii, de prevenirea şi stingerea 

incendiilor, de protecţie civilă şi de protecţie a mediului. 

• Să păstreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. 

• Să nu difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinut, atentează la 
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independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau cultivă violenţa şi 

intoleranţa. 

• Să nu organizeze şi să nu participe la acţiuni de protest care afectează 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ sau prezenţa elevilor la cursuri. 

• Să circule corect şi să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. 

• Să nu deţină şi să nu consume, în unitatea de învăţământ şi în afara ei, droguri, 

băuturi alcoolice, ţigări. 

• Să nu practice jocuri de noroc în şcoală şi în curtea acesteia. 

• Să nu fumeze în spaţiile şcolare şi curtea şcolii. 

• Să nu introducă în şcoală arme, muniţie, petarde, pocnitori, care prin acţiunea 

lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului 

şcolii. 

Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografice. 

• Să nu utilizeze telefoane celulare,aparatură de înregistrare sau filmare în timpul 

orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor. 

• Sa realizeze temele solicitatede profesori ,in caz contrar elevii vor fi evaluati 

corespunzator. 

• Să nu lanseze anunţuri false referitoare la amplasarea unor materiale explozibile 

în perimetrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga".  

• Să vorbească frumos, fără jigniri sau agresivitate în limbaj, cu colegii, profesorii 

şi personalul şcoli in caz contrar nu trebuie sa fie eliminati de la ora ci se va 

analiza cazul in consiliul clasei.. 

• Să respecte programul şcolar (teorie, instruire practică). 

• Să participe la toate evenimentele din viaţa şcolii, după cerinţele dirigintelui şi a 

directorului şcolii. 

• Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă 

manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul 

anului şcolar. 

• În cazul absenţei / întârzierii unui cadru didactic elevii clasei respective au 

obligaţia de a nu părăsi sala de clasă şi de a păstra liniştea pentru a nu deranja 

celelalte clase. Şeful clasei /elevul de serviciu va informa profesorul de serviciu. 

• În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observă o ameliorare a 

atitudinii elevului / familiei se vor lua, gradual, următoarele măsuri: 

• invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Comisia 

pentru combaterea violentei; 
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• informare scrisă acasa si la locul de muncă al părintelui / 

reprezentantului legal; 

• informarea scrisă a poliţistului de proximitate. 

•  

Art.75 Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii 

de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

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

f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, 

droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte 

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; 

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ; 

k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 

m) de a introduce în şcoală şi spaţiile şcolare (săli de clasă, laboratoare, ateliere, sală de 

sport, cantină, internat, curtea şcolii) persoane străine. 

n) să vină la şcoală cu animale domestice (câini, pisici, hamsteri etc.). 

o) plimbarea în spaţiile şcolare cu biciclete, motoscutere şi planşe sau patine cu role. 

p) încălcarea normelor elementare de igienă în colectivitate. 

r) alergatul pe culoarele şcolii şi lipitul gumei de mestecat pe dotările şcolii 

s) să vină la şcoală cu bijuterii valoroase. Şcoala nu răspunde de dispariţia 

obiectelor personale de valoare ale elevilor. 
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t) Să părăsească incinta şcolii în timpul programului şcolar. Porţile şcolii se vor 

închide în timpul orelor de curs;La ora 12 se deschid portile pentru realizarea schimbului de 

elevi si se tin deschise pana la ora 14. 

u) Să părăsească sala de curs în timpul orelor ( cu excepţia situaţiilor limită).  

Art.76. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la 

nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 

reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii 

locale etc. 

Art.77. Sancţionarea elevilor: care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în 

vigoare, inclusiv Regulamentul intern, se face în funcţie de gravitatea acestora prin: 

• observaţie individuală 

• mustrare scrisă 

• retragerea temporară sau definitivă a bursei sociale ,bani de liceu,a bursei 

profesionale 

• mutarea disciplinară de la o clasă la alta in aceeasi unitate 

• preavizul de exmatriculare 

• exmatricularea  

Observaţia individuală constă în dojenirea elevului in cadrul comisiei de prevenire a 

violentei şi nu atrage alte măsuri disciplinare. 

Mustrarea în faţa clasei, mustrarea scrisă, retragerea bursei, eliminarea atrag scăderea 

notei la purtare. Se consemnează ca abatere: mustrarea scrisă, eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile, 

mutarea disciplinară la o clasă paralelă. 

La eliminare, elevul stă în şcoală şi desfăşoară alte activităţi şi nu i se trec absenţe în 

catalog. Dacă elevul lipseşte la aceste activităţi, absenţele se consideră nemotivate şi se trec ca 

atare în catalog. 

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris, de diriginte şi director pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o disciplină, 

cumulate pe an şcolar. 

Toate sancţiunile, începând cu mustrarea scrisă ,se aduc la cunoştinţă de către diriginte, 

sub semnătură, părinţilor sau tutorilor legali. 

Cea mai gravă sancţiune este exmatricularea, care poate fi: 

• cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi şcoală 

• fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp;se aplică cu aprobarea 
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M.E.N. 

La exmatriculare, nota la purtare pe semestru se scade sub 6 (şase). 

Pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar, la 10 absenţe nemotivate, pe semestru din totalul 

orelor sau la 10% absenţe nemotivate la o disciplină se va scădea nota la purtare cu câte un punct. 

În cazul nerespectării de către elevi a îndatoririlor prevăzute de regulamentul şcolar şi de 

cel de ordine interioară se aplică sancţiuni pecuniare în funcţie de abatere, hotărâte de Consiliul de 

Administraţie al Şcolii după cum urmează: 

1. Fumatul în şcoală şi în incinta şcolii se sanctioneaza conf.regulamentului impus de 

Statutul elevului 

2. Nerespectarea programului şcolar, chiulul de la ore sau alte abateri de la disciplina 

şcolară: se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare. 

3. Pătrunderea în şcoală şi în incinta şcolii cu aparatură de înregistrare video şi audio fara 

instiintarea unui cadru didactic,diriginte ,director şi utilizarea acestora în timpul 

programului atrage dupa sine  confiscarea obiectelor. 

4. Perturbarea orelor de curs trage dupa sine mustrare individuala. 

5. Venirea în stare de ebrietate la cursuri sau introducerea de băuturi alcoolice în şcoală, 

violenţa fizică care nu cade sub incidenţa Codului Penal poate fi  urmată de 

exmatriculare. 

6. Parintii elevilor vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate 

lucrarile necesare reparatiilor . 

Notă: 

Cazurile de infracţionalitate mai grave faţă de cele prevăzute în Regulamentul şcolar şi cel 

de ordine interioară cercetate de poliţie se sancţionează conform Codului Penal de către cei care 

anchetează. 

Art.78. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările 

necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 

revenind întregii clase. 

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia la preţul de 

librărie(la zi). 

Art. 79. Contestaţiile pentru sancţiuni se adresează, în scris, Consiliului de Administraţie, în 

termen de cinci zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se va soluţiona în termen de 30 zile de la 
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depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie 

este definitivă. 

Art.80. Recompensarea elevilor cu rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi 

care se disting prin comportare exemplară se face prin: 

• evidenţiere în faţa clasei; 

•  evidenţierea de către director în careul cu elevii şi cu profesorii sau în 

consiliul profesoral; 

• comunicare verbală sau scrisă părinţilor; 

• burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de 

stat, agenţi economici sau sponsori; 

• recomandarea sau trimiterea, cu prioritate în excursii sau tabere de 

profil în ţară şi străinătate; 

• premii, diplome, medalii. 

Premiile se acordă elevilor care : 

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă 

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

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

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional 

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

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă. 

Art.81. Transferarea elevilor: Elevii se pot transfera de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, 

de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă la alta în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea 

consiliilor de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ. 

Media elevilor ce solicită transferul în clasa a IX-a trebuie să fie mai mare sau cel puţin 

egală cu media ultimului intrat la specializarea respectivă. 

Pentru celelalte situaţii se vor respecta condiţiile de medie şi perioadele prevăzute pentru 

transfer. 

După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a 

elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia 

şcolară în termen de 10 zile. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei şcolare de 

către şcoala la care s-a transferat. 

Art.82. Încetarea calităţii de elev: se poate face: 

• la absolvirea studiilor; 
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• în cazul exmatriculării; 

• în cazul abandonului; 

• la cererea elevului/părintelui/tutorelui legal, caz în care elevul se 

consideră retras; 

 

COD DE CONDUITĂ 

 

TU CU TINE ÎNSUŢI 

Tu eşti responsabil pentru acţiunile tale. 

Tu eşti valoros ca individ, ca persoană. 

Tu trebuie să-ţi foloseşti la maxim capacităţile şi să colaborezi cu toată lumea din şcoală. 

Trebuie să te ajuţi singur respectând regulamentul şcolii şi indicaţiile profesorilor. 

 

TU ŞI COLEGII 

Respectul, amabilitatea şi politeţea pe care şcoala doreşte să ţi le arate trebuie la rândul tău să 

le arăţi celorlalţi. 

Fiecare elev, inclusiv tu, are dreptul la o viaţă şcolară frumoasă: să nu fie jignit, bătut sau 

agresat în nici un fel în clasă sau în afara ei. 

Fiecare elev are dreptul de a învăţa fără a fi întrerupt sau deranjat. 

Trebuie să te aştepţi la consecinţele faptei dacă afişezi violenţă faţă de oricare membru al şcolii 

sau dacă persişti în a deranja pe ceilalţi. 

 

TU ŞI CADRELE DIDACTICE 

Cadrele didactice sunt dornice să te ajute, să te sprijine şi să te încurajeze în muncă, pentru a 

obţine performanţa la care visezi. 

Dovedeşte profesorilor că poţi face faţă aşteptărilor lor. 

Tu nu trebuie să deranjezi orele de curs, deoarece nu este corect să faci acest lucru faţă de 

colegii tai, faţă de profesorii tăi şi faţă de tine însuţi. 

Tu trebuie să admiţi că deranjarea repetată a orelor va atrage după sine o sancţiune. 

 

TU ŞI PERSONALUL ŞCOLII 

Secretarele, administratorul, pedagogii,femeile de serviciu, paznicii, muncitorii de întreţinere 

muncesc foarte mult şi în multe feluri să te ajute în educaţie. 

Tu trebuie să tratezi întregul personal al şcolii cu respectul şi politeţea, care ai dori să-ţi fie 
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arătate şi ţie. 

 

TU ŞI CLĂDIRILE ŞCOLII 

Este în interesul tuturor, inclusiv al tău, să păstrezi spaţiile şcolare curate. Nu trebuie să lucrezi 

în condiţii de dezordine şi murdărie. 

Participă şi tu la crearea unui mediu ambiental plăcut în clasă. 

Ai grijă de bunurile şcolii! 

 

TU ŞI COMUNITATEA 

Şcoala este o parte importantă a comunităţii. Tu trebuie să înţelegi acest lucru şi să -ţi dai 

seama că amabilitatea şi o bună comportare sunt la fel de importante la şcoală, acasă şi peste 

tot în comunitatea în care trăieşti. 

Tu ai dreptul să te bucuri de toate condiţiile/bunurile oferite de comunitate şi ai, de asemenea, 

responsabilitatea să nu le deteriorezi. 

Te rugăm să ne sprijini în a fi alături de tine şi a te ajuta prin acceptarea şi respectarea acestui 

cod de comportare. 

Acest cod de conduită explică foarte clar ce se cere şi ce se acceptă la şcoala noastă. 

Orice elev care îl respectă poate realiza lucruri extraordinare în timpul petrecut la noi. 

Dorim ca şcoala noastră să fie un loc în care să vă simţiţi în siguranţă, fericiţi şi încrezători 

că veţi reuşi. 

Depinde de voi cum vă însuşiţi strădania noastă de a vă învăţa să fiţi OAMENI! 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

REGULI ALE COLEGIULUI TEHNIC “ION CREANGA” 

 

Regulile următoare sunt valabile pentru toate activităţile şcolii din interior şi 

exterior. 

Orice alte activităţi prin care renumele şcolii este discreditat pot fi de asemenea 

considerate încălcări ale acestor reguli. 

GENERALE 

1. Elevii nu trebuie să uite nicio clipă că renumele şcolii se află în mâinile lor. 

2. Elevii trebuie să vină la şcoală la timp, cu cel mult 10 minute înainte de începerea 

cursurilor. 

3. Elevii vor veni la şcoală curaţi şi îngrijiţi, îmbrăcaţi decent. 
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4. Elevii trebuie să fie respectuoşi şi politicoşi faţă de adulţi în şcoală, pe stradă şi în toate 

locurile publice. 

5. Elevii vor duce la îndeplinire toate sarcinile didactice date de personalul şcolii. 

6. Elevii nu trebuie să înjure, să folosească un limbaj urât sau să se comporte indecent. 

7. Grija faţă de proprietatea şcolii este responsabilitatea tuturor. Sunt interzise actele de 

vandalism, deteriorare şi distrugere a bunurilor şcolii. Elevii vor plăti lucrările 

necesare reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. 

8. Este interzis aruncatul pe jos a gunoaielor. Gunoiul şi resturile de orice fel se pun la 

coşurile de gunoi. 

9. Fiecare elev va avea grijă de lucrurile şi bunurile personale. Elevii nu trebuie să aducă 

la şcoală obiecte de valoare sau sume mari de bani. Banii nu trebuie lăsaţi în bancă, în 

ghiozdane, penare. 

10. La şcoală nu se aduc: aparate video, casetofoane, jocuri computerizate sau orice 

aparate de acest fel. Este interzisă înregistrarea audio-video de către elevi în spaţiul 

şcolii. Aparatele se confiscă temporar şi se atenţionează părinţii. 

11. Este interzis fumatul în şcoală, în curtea şcolii sau în faţa şcolii. 

12. Sunt interzise: consumul de alcool, jocurile de noroc de orice fel, consumul de 

seminţe de orice fel, utilizarea petardelor sau a pocnitorilor în şcoală şi lângă şcoală. 

13. Elevii nu trebuie să părăsească şcoala fără permisiunea profesorilor. 

14. La 20 de absenţe nemotivate se informează părinţii şi sancţiunile pot fi: suspendarea 

bursei/ bani de liceu, nedecontarea abonamentului la elevii navetişti, preaviz de 

exmatriculare. 

15. Pentru nerespectarea Regulamentului şcolar, în funcţie de gravitatea abaterilor, 

elevii vor fi sancţionaţi cu: mustrare individuala si scrisa, scăderea notei la 

purtare, preaviz de exmatriculare, exmatriculare. 

16. ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS 

1. Elevii participă activ la lecţii şi lucrează conform instrucţiunilor date de profesor. 

2. Toţi elevii trebuie să aibă lucrurile necesare pentru fiecare lecţie: cărţi, caiete, creion, 

pix, stilou, echipament specific pentru sport sau laborator/atelier. 

3. Elevii nu trebuie să deranjeze susţinerea lecţiilor, nu vor mânca în timpul orelor de 

curs. 

DEPLASAREA ÎN ŞCOALĂ 

1. Deplasarea în şcoală şi pe terenul din incinta şcolii trebuie să se facă în ordine şi în 

linişte. 
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2. Este interzis alergatul pe holurile şcolii. 

3. Intrarea în şcoală se face ordonat pe uşile de acces ale elevilor. 

4. Supravegherea elevilor la intrarea si iesirea elevilor din scoala va fi asigurata de 

profesorul de serviciu conform graficului de serviciu pe scoala. 

5. Supravegherea elevilor pe perioada pauzelor va fi asigurata de profesorul de serviciu 

conform graficului de serviciu pe scoala. 

 

 

ASCULTĂ pe alţii pentru a şti ce se aşteaptă de la tine. 

NU ÎNTÂRZIA la lecţii, adunări şi alte activităţi. 

FII PREGĂTIT, vino la lecţii cu cele necesare şi gata să lucrezi cu sârguinţă în 

echipă. 

RESPECTĂ sentimentele şi proprietatea celorlalte persoane, educaţia şi mediul 

 

CAPITOLUL XI: PĂRINŢII 

 

Art.84. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor 

elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa. 

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are 

loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi 

membri; 

(4) Dirigintele clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui 

semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele sau preşedintele comitetului 

de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. 

(5)  Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în 

adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în 

consiliul profesoral şi în consiliul clasei. 

Art.85. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

a) ajută diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor 

copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de 

orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
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d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, 

susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din 

şcoală. 

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea 

şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

Art.86. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin 

dirigintele clasei. 

(2) Asociatia parintilor de la Colegiul Tehnic ―Ion Creanga‖ de părinţi al clasei poate 

propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă prin care părinţii elevilor 

clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a 

unităţii de învăţământ si la sustinerea unor activitati extrascolare(Balul 

Bobocilor,excursii,Saptamana‖ Scoala Altfel‖. 

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu 

poate limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul 

regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la 

conţinutul acestui articol este obligatorie. 

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către 

Asociatia parintilor de la Colegiul Tehnic ―Ion Creanga‖. 

(5) Fondurile băneşti ale Asociatia parintilor de la Colegiul Tehnic ―Ion Creanga se 

cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. 

(6) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în 

plus pentru anumiţi elevi. 

Art.87. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora; 

b) In baza prezentului regulament directorul va încheia cu părintele/elevul de clasa a 

IX-a - a XII-a, acord de parteneriat şcoală-familie, după modelul din anexă. 

Art. 88. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Art.89. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de 

părinţi ai fiecărei clase. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează 

reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii. 

Art.90. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu 

personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare. 
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(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia părinţilor se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară/statutul asociaţiei. 

Art.91. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii: 

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio- 

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

b)  propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi 

încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

c) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin 

curriculumul la decizia şcolii; 

d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de Administraţie 

al unităţii şcolare, modul de folosire a acestora; 

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile cu 

rol educativ în plan local; 

f)  susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de 

combatere a abandonului şcolar; 

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale 

specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a 

dialogului cultural; 

h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor 

cu părinţii, pe teme educaţionale; 

j) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară 

sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea 

soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei 

materiale; 

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în 

campus şi în cantină. 

Art.92. (1) Comitetele de părinţi ale claselor/Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de 

părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care 

vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive; 
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b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

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

materială precară; 

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

aprobate de adunarea generală a părinţilor. 

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri cu exceptia consilierului educativ 

care se ocupa de organizarea activitatilor extrascolare si care poate solicita sponsorizarea 

acestora. 

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia 

organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ. 
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CAPITOLUL XI 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR., NEDIDACTIC 

 

 

                                  SECŢIUNEA 1 – CADRE DIDACTICE 

 

Prevederile cap. II din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar de Stat şi Particular sunt obligatorii. 

Prezentul regulament particularizează / personalizează, prevederile acestui capitol, pentru Colegiul Tehnic 

. „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt 

Art. 1. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare 

în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare, aparatură 

audio-video, ş.a.) cu condiţia asigurării consumabilelor necesare. 

Art. 2. Toate cadrele didactice din liceu au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei 

materiale a şcolii şi de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este interzisă 

utilizarea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea şcolii. 

Art. 3. Personalul didactic trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale 

promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 4. Sălile de clasă sunt în responsabilitatea directă a profesorilor diriginţi; aceştia au obligaţia de a 

recupera (conform prezentului regulament) de la colectivele respective, contravaloarea daunelor 

produse. 

Art. 5. Organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre 

didactice / nedidactice şi elevi ai liceului şi care necesită aprobare, se aduce la cunoştinţa 

conducerii şcolii cu cel puţin 10 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate 

responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă. 

Art. 6. Dacă un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program, din motive medicale, 

atunci acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii înainte de începerea programului,in caz 

contrar ora /orele vor fi taiate. 

Art. 7. Învoirile cadrelor didactice, din timpul programului, nu sunt permise decât în caz de forţă majoră şi 

cu obligaţia de a aduce înlocuitor cu instiintarea conducerii scolii. 

Art. 8. Diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale de la elevi şi de la părinţi, într-un dosar 
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special, pe durata întregului an şcolar.  

Art. 9. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publica a Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ 

Tg.Neamt  

Art. 10. În termen de 10 zile de la începerea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia:  

a) de a aduce la cunoştinţa elevilor şi părinţilor / reprezentanţilor legali, reglementările 

Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 

b) de a face instructajul privind protecţia muncii în şcoală şi asigurarea sănătăţii / 

securităţii în perioada programului şcolar / activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare. 

Art. 11. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea continuu elevii si răspund de orice evenimente 

apărute pe parcursul programului şcolar. 

Art. 12. Cadrele didactice care organizează activităţi extraşcolare / extracurriculare sau însoţesc elevii în 

aceste activităţi, au obligaţia de a-i supraveghea continuu pe elevi şi răspund de orice evenimente 

apărute pe parcursul activităţii respective. 

Art. 13. Dirigintele trebuie să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDŞ-urilor; este obligat să 

informeze părinţii asupra metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor. 

Art. 14. Pentru activităţile extraşcolare şi extracurriculare profesorii vor selecta cu prioritate elevii care nu 

au abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii; elevii vor avea acordul 

dirigintelui. 

Art. 15. Carnetele de elev sunt vizate la secretariatul şcolii prin diriginte. 

Art. 16. Diriginţii claselor exemplare vor primi 10 puncte la fişa de evaluare pentru calificativ si la fişa 

pentru salariu de merit, conform următoarelor criterii:  

             Punctajul va fi detaliat prin fişa specifică de evaluare şi va fi aprobat în Consiliul de administraţie. 

Art. 18. Cadrele didactice care: 

a) nu respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat 

şi Particular; 

b) nu trec absenţele în catalog; 

c) nu trec, lunar, notele în catalog; 

d) nu solicită carnetul elevilor / nu trec notele în carnetele elevilor; 

e) nu respectă durata orei de curs; 

f) scot elevii nejustificat de la ore; 

g) nu asigură condiţiile igienico-sanitare de desfăşurare a orei; 
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h) întârzie / lipsesc de la serviciul pe şcoală; 

vor da notă explicativă în faţa directorului. 

Art. 19. Dacă atitudinea se repetă vor fi invitaţi şi în faţa Consiliului de administraţie, fapt ce va atrage 

după sine diminuarea calificativului. 

 

                                 ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

                                             - AN ŞCOLAR 2018-2019 

Profesorii de serviciu îşi desfăşoară activitatea pe două schimburi, între orele: 6
45

 - 14
00

 şi 

13
00

 - 19
00 

iar ziua aleasa pentru satisfacerea seviciului pe scoala va fi cu cele mai putine ore sau 

chiar deloc.. 

Dimineaţa profesorii de serviciu sunt distribuiţi astfel: trei profesori în şcoală corp A, doi 

profesori corp B.  

După amiază îşi desfăşoară activitatea trei profesori în şcoală corp A, doi profesori corp B.  

Pe timpul serviciului, rezolvă cu factorii competenţi toate problemele ce se ivesc, având 

următoarele sarcini: 

- În pauze, asigură disciplina pe culoarele şcolii; 

- Anunta directorul institutiei in cazul in care sesizeaza ca un profesor nu este prezent la 

ore sau un caz de indisciplina iscat intre elevi. 

NOTĂ: 

1.  În timpul orelor de curs, uşile de intrare în şcoală vor fi încuiate pentru a preveni 

intrarea persoanelor străine pe alte căi de acces decât uşa principală. 

2. La începerea programului, profesorii de serviciu vor verifica existenta tuturor 

cataloagelor si a condicii de prezenta şi le vor înmâna  cu proces-verbal la sfârşitul programului 

profesorului de serviciu din sector 

3. La terminarea programului, fiecare profesor de serviciu va prelua procesul-verbal 

de la profesorul de serviciu anterior şi-l va preda la secretariat, după care va încheia un 

proces-verbal (în condica profesorului de serviciu), în care va consemna: data, numele şi 

prenumele profesorului, observaţii asupra desfăşurării programului, evenimente deosebite şi 

măsurile luate. 

                       În cazul semnalării unor abateri în rândul elevilor, face investigaţiile corespunzătoare şi, 

dacă este cazul, sancţionează sau aduce la cunoştinţa dirigintelui sau a directorului Colegiului 

Tehnic „Ion Creanga‖ cele constatate 
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SECŢIUNEA 2 – PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Art. 1. Compartimentul secretariat:  

a) atribuţiile sunt cele reglementate în TITLUL VI cap. I , art. 81 ,82,83 din ROFUIP  din 

19/09/2016  

b) adeverinţele de elev se eliberează de către secretariatul şcolii prin elevii . 

c) carnetele de alocaţie vor fi ştampilate o dată pe lună; 

d) va fi întocmit şi afişat un orar de funcţionare.   

Art. 2. Serviciul de contabilitate: atribuţiile sunt cele reglementate în TITLUL VI cap. II din art. 

84 ,85,86 din ROFUIP  din 19/09/2016  

Art. 3. Serviciul de administraţie:  

atribuţiile sunt cele reglementate în cap. TITLUL VI cap. III din art. 89 ,90 din ROFUIP  din 

19/09/2016  

b) administratorul răspunde de întregul inventar mobil şi imobil al şcolii (conform 

registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor 

deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia administratorului; 

c) recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii 

se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Intern. În caz contrar, va fi sancţionat, material şi 

administrativ, administratorul; 

d) furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea 

bănească a daunelor, cu sancţionarea disciplinară a administratorului şi 

anunţarea poliţiei. 

Art. 4. Bibliotecarul: atribuţiile sunt cele reglementate în cap. . TITLUL VI cap. IV din art. 95 . 

 Art. 5. Laborantul, informaticianul, inginerul de sistem au atribuţiile reglementate în cap. VII, art. 90 

din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi 

Particular. 

Art. 6. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 7. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ 

Tg.Neamt  
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SECŢIUNEA 3 – PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică şi este obligatoriu pentru toţi salariaţii indiferent de 

poziţia ierarhică a acestora 

Art. 1. Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului. 

Art. 2. Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în subordine şi de 

cel al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor 

deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia personalului ce are în custodie materialele respective sau 

din a cărui culpă a apărut deficienţa. 

Art. 3. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale a obiectelor , de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii 

se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

Ordine Interioară. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele respective sau din a 

cărui culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat material şi administrativ,. 

Art. 4. Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor, 

cu sancţionarea disciplinară a personalului ce are în custodie materialele respective şi cu anunţarea 

poliţiei. 

Art. 5. Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 6. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a şcolii 

                          Regulamentul de ordine interioară oferă informaţii despre Colegiul Tehnic . „Ion Creanga 

‖ Tg.Neamt despre statutul de angajat, despre drepturile şi obligaţiile ce revin salariaţilor şi şcolii. 

                          La baza alcătuirii prezentului Regulament, se afla dispoziţiile Legii nr. 53/24 ianuarie 

2003 – Codul muncii, Decretului pentru promulgarea Legii –Codul muncii nr. 68 / 24 ianuarie 

2003, publicate în Monitorul Oficial nr.72/5 februarie 2003, Contractul Colectiv de Muncă precum 

si alte prevederi cuprinse în legislaţia actuală. 

Regulamentul de Ordine Interioară constituie parte integrantă din contractul colectiv de 

muncă, este întocmit de către conducerea instituţiei cu consultarea sindicatului şi reprezentanţilor 

salariaţilor si intră in vigoare o dată cu aprobarea sa în Consiliul de administraţie. 

                       Acest regulament oferă procedurile şi prescripţiile cu caracter general, după care se 

desfăşoară activitatea în cadrul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  

.Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat, este reglementată de fişa 

postului şi de procedurile şi prescripţiile elaborate pentru catedra, serviciul, compartimentul în 

care îşi desfăşoară activitatea fiecare salariat. 

Conducătorul locului de muncă are datoria să furnizeze salariaţilor subordonaţi 
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informaţiile necesare referitoare la prevederile acestui regulament. 

Prezentul regulament nu poate contraveni legislaţiei muncii în vigoare, la data elaborării 

lui. Orice revizuire sau completare ulterioară a regulamentului, va trebui să aibă în vedere 

eventualele modificări intervenite în legislaţia muncii. 

Având în vedere caracterul dinamic al instituţiei, este posibil ca unele prevederi ale 

prezentului regulament să se modifice înainte de revizuirea lui. În acest caz, deciziile sau 

reglementările elaborate de către conducerea instituţiei devin obligatorii şi au caracter de anexă la 

prezentul regulament. 

. 

IMAGINEA NOASTRĂ 

                      Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt şi-a creat o bună imagine datorită 

profesionalismului de care a dat dovadă în procesul didactic. Fiecare angajat al universităţii are 

contribuţia sa la activitatea de învăţământ. 

 Fiecărui salariat i se solicită să acţioneze astfel încât, prin profesionalismul său, să 

contribuie la consolidarea imaginii şcoli. 

 Beneficiarii activităţii noastre sunt în primul rând elevii cărora trebuie să le câştigăm, prin 

toate mijloacele, încrederea. 

MEDIUL DE LUCRU 

 

                         Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  face eforturi permanente pentru a crea 

angajaţilor un ambient modern, confortabil şi plăcut care să favorizeze activitatea profesională. 

Mediul de lucru contribuie în mod decisiv la rezultatele activităţii profesionale şi totodată, 

dezvoltă imaginea instituţiei 

De aceea, toţi angajaţii au obligaţia permanentă de a păstra curăţenia şi ordinea la locul de 

muncă. Această regulă este valabilă şi pentru spaţiile de folosinţă comună. 

                    Fumatul este interzis în spaţiile Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  

 

SECTIUNEA 4 : DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE SALARIAŢILOR. INTERDICŢII 

 

Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, salariaţii au, în principal, următoarele 

drepturi: 

 dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

 dreptula concediu de odihnă anual; 
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 dreptul la egalitate de şanse si de tratament; 

 dreptul la demnitate în muncă; 

 dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

 dreptul la acces la formarea profesională; 

 dreptul la informare şi consultare; 

 dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului în 

muncă; 

 dreptul la protecţie în caz de concediere; 

 dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

 dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţii legale; 

 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

 respectarea strictă a programului de lucru; 

 să realizeze norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini întocmai şi la timp atribuţiile ce 

îi revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale ierarhică; 

 să respecte disciplina muncii, a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 

 apărarea bunurilor Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  indiferent de localizarea 

acestora; 

 informarea conducătorului locului de muncă despre orice situaţie perturbatoare sau 

generatoare de prejudicii; 

 promovarea raporturilor colegiale şi menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de 

muncă; 

 anunţarea conducătorului locului de muncă de către salariatul care beneficiază de concediu 

medical din prima zi de incapacitate de muncă; 

 sa folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate la parametrii de funcţionare 

menţionaţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 

 să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibili şi energie, înlăturarea 

oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor materiale; 

 să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăseşte încăperea, că toate instalaţiile 

curente din dotare (instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii electrice, instalaţii de gaz, etc.) 

se află în stare de nefuncţionare; 

 să respecte cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi cele privind folosirea 

echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii 
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care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ 

Tg.Neamt  , ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane; 

 să respecte prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară, în contractul de 

muncă aplicabil precum şi în contractul individual de muncă; 

 să fie fidel faţă de Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  în executarea atribuţiilor de 

serviciu; 

 să respecte secretul de serviciu; 

 sa răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse universităţii din vina şi în legătură cu munca sa. 

De asemenea, salariatul are următoarele interdicţii: 

 efectuarea de lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă specifice; 

 părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic; 

 pretinderea / primirea de la elevi sau persoane străine de avantaje pentru exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

 folosirea numelui instituţiei în scopuri care pot duce la prejudicierea instituţiei; 

 introducerea în incinta Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  a obiectelor sau 

produselor prohibite de lege; 

 săvârşirea de acţiuni care pot pune în pericol imobilele şcolii, salariaţii sau alte persoane, 

instalaţii, utilaje etc.; 

 comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii şcolii; 

 folosirea în interes personal a bunurilor sau capacităţilor şcolii; 

 efectuarea de convorbiri telefonice de la posturile telefonice ale universităţii în interes 

personal; 

 simularea de boală şi / sau nerespectarea tratamentului medical în perioada incapacităţii de 

muncă; 

 înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă sau păstrare; 

 scoaterea din unitate a bunurilor şcolii cu excepţia celor pentru care există aprobarea 

conducerii universităţii; 

 introducerea şi / sau facilitarea introducerii în incinta şcolii a persoanelor străine fără ca 

acestea să se afle în interes de serviciu; 

 părăsirea locului de muncă, nesupravegherea utilajelor / instalaţiilor cu grad ridicat de 

pericol în exploatare; 

 intrarea sau ieşirea din incinta şcolii  prin alte locuri decât cele stabilite de conducerea 

instituţiei; 
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 introducerea în spaţiile şcolii a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii 

sau explozii, cu excepţia celor utilizaţi în activitatea curentă; 

 părăsirea postului de pază sau a locurilor de muncă reglementate de legi speciale; 

 distrugerea şi / sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării 

atribuţiilor de serviciu; 

 folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; 

 introducerea în instituţiei a unor mărfuri în scopul comercializării acestora; 

 accesul salariaţilor în incinta şcolii în afara orelor de program fără acordul conducerii; 

 ieşirea nejustificată din incinta unităţii în timpul orelor de program. 

Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se 

completează cu dispoziţiile Legii nr. 128 / 1997, privind statutul personalului didactic, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997 (Titlul IV). 

 

REGULI GENERALE 

 

 Loialitatea faţă de Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt   

Statutul dumneavoastră de angajat vă solicită să vă puneţi toate cunoştinţele şi 

abilităţile profesionale în slujba şcolii în care lucraţi şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a 

promova interesele instituţiei. 

Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele şcolii vor fi apreciate în mod deosebit şi 

vor determina – împreună cu performanţele individuale – evaluarea activităţii dumneavoastră. 

Nu veţi fi niciodată implicat în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea 

prejudicia şcoala. De asemenea, prin comportamentul dumneavoastră nu veţi întreprinde nimic 

care ar putea dăuna – moral sau material – universităţii sau i-ar putea afecta reputaţia. 

 

 Resursele materiale 

Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale  instituţiei şi nu 

pot fi utilizate în scopuri personale. 

 

 Ţinuta vestimentară 

Nu există prescripţii speciale cu privire la ţinuta vestimentară în timpul lucrului. 

Situaţiile speciale sînt prevăzute în fişa postului.  

Totuşi, nu trebuie să pierdeţi din vedere faptul că şcoala este o instituţie de învăţământ 

şi, de asemenea, un spaţiu public. Ţinuta dumneavoastră vestimentară şi personală trebuie să 
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reflecte acest mediu şi, totodată, poziţia profesională şi ierarhică în cadrul universităţii. 

. 

 Competenţe 

Competenţele (limitele în care puteţi lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. 

Va fi apreciat faptul că vă asumaţi răspunderi proprii în limitele competenţelor care v-au fost 

delegate. Iniţiativa şi capacitatea dumneavoastră de a lucra independent (fără supraveghere) 

constituie criterii de care se va ţine seama în evaluarea performanţelor individuale. 

Totuşi, asiguraţi-vă că nu depăşiţi competenţele stabilite pentru postul dumneavoastră. 

Solicitaţi, dacă este cazul, lămuriri suplimentare. 

 

 Relaţiile de colaborare 

Vi se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu persoanele cu care aveţi 

relaţii de colaborare. Furnizaţi-le toate informaţiile de care credeţi că au nevoie să le obţină de 

la dumneavoastră. Daţi dovadă de solicitudine şi nu creaţi stări conflictuale nedorite. 

 

 Relaţiile ierarhice 

Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  încurajează relaţiile ierarhice bazate pe 

efortul comun orientat către realizarea obiectivelor sale. Conducătorii instituţiei  poartă 

răspunderea pentru buna desfăşurare a activităţii din sectorul pe care îl coordonează. 

Aveţi obligaţia să îndepliniţi la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care vi se 

încredinţează şi să respectaţi deciziile conducătorului instituţiei.  

Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor şi de a vă asuma responsabilităţi va fi 

apreciată în mod deosebit la evaluarea performantelor individuale. 

În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă vă îndepliniţi în mod nesatisfăcător atribuţiile, 

conducătorii instituţiei au obligaţia de a lua măsurile de sancţionare ce se impun.  

 Apeluri telefonice  

Telefoanele şcolii vor fi utilizate numai în interesul serviciului.  

În cazul când sunteţi apelat în interes personal, vi se solicită să limitaţi durata 

convorbirii.  

Convorbirile telefonice interjudeţene sunt permise numai în interesul şcolii. Aveţi 

nevoie de acceptul prealabil al conducătorului şcolii pentru orice convorbire interjudeţeană. 

 Menţinerea ordinii 

Aveţi obligaţia să menţineţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de 

folosinţă comună. 
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Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. 

Acelaşi lucru este valabil si pentru mijloacele de transport. 

Clasele, birourile vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata 

programului de lucru, cît şi după terminarea acestuia. 

 

SECTIUNEA 5:PROCEDURA DE SOLUŢIONARE   A CERERILOR SAU   

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE  ALE SALARIAŢILOR 

 

1.Salariaţii pot adresa şcolii, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind 

încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă. 

2.Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor unităţii dispune numirea unei comisii printr-o decizie a Directorului Colegiului Tehnic 

. „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt  , care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 

3.În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului 

la registratura instituţiei, pe baza raportului comisiei, şcoala comunică în scris răspunsul către 

petiţionar. 

4.Semnarea răspunsului se face de către Directorul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ 

Tg.Neamt  În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

      5.Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, nu 

se iau în considerare. 

 

SECTIUNEA 6: Timp de lucru. Timp de odihnă. 

 

1. Timpul de lucru: 

A. este de 40 ore/săptămână (8 h /zi x 5 zile) pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

B. pentru personalul didactic norma didactică săptămânală se compune din: 

a.  activităţi de predare-învăţare, de educaţie practică şi de evaluare, 

conform planului cadru de învăţământ; 

b.  activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie 

complementare (18  ore activităţi didactice , ore comunicare cu familiile 

elevilor, consiliile profesorale, 1 oră dirigenţie săptămânal, zile serviciu 
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pe şcoală pentru diriginţi ). 

2. Pauza de masă: 

• pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic pauza de masă este de 

15 minute şi se include în programul de 8 ore. 

3. Concediul de odihnă: 

a. cadre didactice 

78 zile calendaristice; pentru fiecare lună lucrată integral în învăţământ. Dacă 

anul şcolar se termină vineri, concediul de odihnă începe lunea următoare. Concediul 

de odihnă se termină în ziua premergătoare reluării activităţii. Deci, dacă şcoala începe 

luni, zilele de sâmbătă şi duminică, ce preced această zi, sunt considerate concediu de 

odihnă. 

b.  personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Salariaţii din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creanga" ce se încadrează în 

această categorie au dreptul, conform HG 250 /1992, la un concediu de odihnă plătit, în 

raport cu vechimea în muncă. 

Pentru rezolvaarea unor situatii personale ,salariatii au dreptul la concedii fara 

plata,a caror durata insumata nu poate depasi 30 zile lucratoare pe an 

calendaristic,aceste concedii nu afecteaza vechimea. 

Personalul didactic auxiliar beneficiază de un supliment la concediul de odihnă 

de 3-10 zile lucrătoare,în funcţie de calitatea activităţii desfăşurate. 

Concediul de odihnă suplimentar se solicită (prin cerere) conducerii şcolii şi se 

discută în Consiliul de Administraţie al şcolii. Concediul suplimentar se acordă 

diferenţiat. 

Programarea concediilor personalului didactic se face la începutul anului şcolar 

de către Consiliul de Administraţie pe baza cererilor profesorilor şi maiştrilor 

instructori, în care se indică perioadele din vacanţele şcolare când aceştia doresc să 

efectueze concediul de odihnă. 

Cadrele didactice pot efectua concediul de odihnă restant al unui an şcolar şi în 

vacanţele din anul şcolar următor. 

Toate concediile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se discută 

şi se aprobă în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

Directorul şcolii stabileşte apoi, prin decizie, planificarea concediilor. 
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SECTIUNEA 7:ABATERILE DISCIPLINARE ŞI  SANCŢIUNILE APLICABILE 

 

             Abaterea disciplinară reprezintă o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o 

acţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt dispune de prerogative disciplinare având 

dreptul – conform legii – de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că 

aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

Sancţiunile disciplinare aplicate de către instituţie în cazul săvârşirii unor abateri 

disciplinare sunt: 

 avertismentul scris; 

 suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate fi mai mare de l0 

zile lucrătoare; 

 retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

 reducerea salariului de bază cu 5 – 10% pe o perioadă de l – 3 luni; 

 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

 pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar se aplică şi prevederile art. 115 şi 

urm. din Legea nr. 128 / 1997, privind statutul personalului didactic, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997. 

Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune, amenzile disciplinare fiind 

interzise. 

Cu excepţia cazului aplicării avertismentului scris, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o 

măsură disciplinară nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

 

a)  Avertismentul scris constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere 

faptul că în cazul săvârşirii de noi abateri îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă.Sancţiunea se 

aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs prejudicii grave 

sau ar fi putut aduce prejudicii unităţii. 

b) Suspendarea contractului individual pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare 

este sancţiunea aplicată salariatului în cazul repetării acţiunilor - cu intenţie - care au fost anterior 

sancţionate cu avertisment scris. 

Contractul individual de muncă este suspendat din iniţiativa şcolii iar pe această perioadă 
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salariatul nu beneficiază de nici un drept conferit de această calitate (cea de salariat). 

 

c) Retrogradarea din funcţie reprezintă sancţiunea aplicată de către şcoală salariatului care 

nefiind la prima abatere săvârşeşte cu intenţie o faptă / fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea 

unităţii având grad ridicat de periculozitate. 

 

d) Reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni se aplică de către şcoală 

pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea abaterilor pentru care a mai 

fost sancţionat cu retrogradarea sau producerea de prejudicii materiale.Fiind plasată la pragul 

sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, aplicarea acesteia 

se face cu considerarea faptului că este posibilă încă îndreptarea atitudinii persoanei care a fost 

sancţionată. 

 

e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancţiunea maximă 

ce poate fi aplicată de către şcoală atât pentru săvârşirea unei singure abateri deosebit de grave cât 

şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de natură a perturba grav ordinea şi 

activitatea şcolii; 

La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii 

ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 

sau regulamentul de ordine interioară, conducerea şcolii dispune concedierea salariatului pentru 

motive care ţin de persoana salariatului, în condiţiile legii.  

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul de a formula şi susţine 

apărări în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum 

şi dreptul să fie asistat la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Natura abaterilor pentru care se aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de ordine 

interioară se stabileşte de către conducerea şcolii în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de către salariat avându-se în vedere: 

 împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 

 gradul de vinovăţie al salariatului; 

 consecinţele abaterii disciplinare; 

 comportarea generală a salariatului în relaţiile de muncă; 

 sancţiunile aplicate anterior. 

Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la desfacerea disciplinară a contractului 

individual de muncă: 
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 furtul sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul şcolii; 

 frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna şcolii (inclusiv primirea şi păstrarea în 

beneficiul personal a unor sume cuvenite şcolii); 

 deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând şcolii; 

 utilizarea resurselor şcolii în scop neautorizat; 

 orice faptă susceptibilă  a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau 

integritatea bunurilor şcolii; 

 neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a 

fost periclitată viaţa altor persoane; 

 refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici; 

 absenţe repetate; 

 defăimarea cu rea credinţă a şcolii sau colegilor, dacă astfel s-au adus prejudicii morale 

sau materiale; 

 sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fără autorizaţie; 

 manifestări violente, brutale sau obscene; 

 violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică; 

 falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în 

contabilitate. 

Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce 

la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. 

Fiecare caz trebuie analizat şi investigat cu imparţialitate. 

 

7.1.REGULI REFERITOARE LA   PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

La stabilirea sancţiunii disciplinare se va tine seama de împrejurările în care a fost săvârşită 

abaterea, gradul de vinovăţie, urmările acesteia, comportarea anterioară a persoanei vinovate şi 

eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceasta. 

Pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea în cadrul cercetării 

disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana împuternicită de către 

scoala sa realizeze cercetarea, menţionându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Neprezentarea nejustificată a salariatului la convocarea scolii, dă dreptul acesteia din urmă 

să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

În cadrul procedurii cercetării disciplinare prealabile, salariatul poate să-şi formuleze şi să 

susţină toate apărările în favoarea sa şi totodată să prezinte persoanei împuternicite să realizeze 
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cercetarea toate probele si motivaţiile pe care le consideră necesare. 

Sancţiunea disciplinară trebuie stabilită de angajator printr-o decizie emisă în formă scrisă, 

în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Decizia emisă de angajator cuprinde în mod obligatoriu: 

 descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

 precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 

contractul colectiv de muncă care au fost încălcate de salariat; 

 motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

 temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

 instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii şi 

produce efecte de la data comunicării. 

 

7.2. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 

 

În scopul aplicării şi respectării în cadrul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt a 

regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se 

desfăşoară activitatea, instituţia asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin 

angajaţii proprii cu atribuţii şi în domeniul protecţiei muncii, care constă în: 

 instructajul introductiv general care se face de către şeful compartimentului de 

protecţia muncii următoarelor persoane: 

 noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă indiferent de 

forma acestora; 

 celor transferaţi de la altă unitate; 

 celor veniţi ca detaşaţi; 

 elevilor pentru practica profesională; 

 persoanelor aflate în şcoală în perioada de probă în vederea angajării; 

 persoanelor angajate ca angajaţi sezonieri, temporari sau zilieri; 

 persoanele delegate în interesul serviciului; 

 instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general, de către 

conducătorul direct al locului de muncă şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de 
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prevenire specifice locului de muncă pentru categoriile de personal enunţate anterior 

precum şi pentru personalul transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul şcolii. 

 instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv. Intervalul 

dintre două instructaje periodice pentru angajaţi va fi  

      stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă  

      dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico – administrativ  

      intervalul dintre două instructaje  periodice va fi de cel mult 12 luni.  

      Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în următoarele  

      cazuri: 

 când un angajat a lipsit peste 30  zile lucrătoare; 

 când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele ori 

s-au adus modificări la echipamentele existente; 

 când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale 

instrucţiunilor proprii de securitate a muncii; 

 la reluarea activităţii după accident de muncă; 

 la executarea unor lucrări speciale. 

 

În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de 

muncă, unitatea asigură cadrul necesar privind : 

 adoptarea la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie a soluţiilor conforme cu normele de 

protecţie a muncii, prin a căror aplicare sa fie eliminate riscurile; 

 stabilirea pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă, prin inserarea 

în fişa postului a atribuţiilor si răspunderilor ce le revin în domeniul protecţiei muncii, 

corespunzător funcţiilor exercitate; 

 elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător 

condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă; 

 asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi salariaţii şi participanţii la 

procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice din domeniul protecţiei 

muncii; 

 asigurarea de materiale necesare informării si educării salariaţilor şi participanţilor la 

procesul de muncă: afişe, pliante şi alte asemenea cu privire la protecţia muncii; 

 informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta 

este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare; 
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 angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a muncii şi a 

verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să 

o execute; 

 întocmirea unei evidenţe a locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, 

periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice 

şi avariilor; 

 asigurarea funcţionarii permanente şi corecte a sistemelor şi 

    dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de 

captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive  

     degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

 asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecţia muncii cu prilejul 

controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor de muncă; 

 asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii şi a condiţiilor de acordare a 

primului ajutor în caz de accidente de muncă; 

 asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a echipamentului 

individual de protecţie; 

 asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită. 

 

Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice 

întreprinse de unitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii 

perioade de derulare a contractului de muncă prin: 

 însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de aplicare a acestora 

stabilite de instituţie; 

 desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună în pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la 

procesul de muncă; 

 aducerea de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a oricărei defecţiuni 

tehnice sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională; 

 aducerea de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a accidentelor de muncă 

suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 

 oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul sau de pericol, cauzator 

de producerea unui accident şi informarea imediată pe conducătorul locului de muncă; 



REGULAMENTUL INTERN PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019- COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGA’ 

 

52 

 

 utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care i-a fost acordat; 

 acordarea relaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei 

muncii. 
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7.3.. Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor Colegiul 

Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt are următoare obligaţii şi răspunderi: 

 Stabileşte prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea 

împotriva incendiilor în cadrul instituţiei Reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar 

modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc. 

 Aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile 

reactualizate. 

 Justifică autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt 

corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.  

 Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în 

aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu 

natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de  activităţile desfăşurate şi 

asigură persoanelor respective timpul necesar executării atribuţiilor stabilite; 

 Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor 

desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a 

incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin. 

 Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a 

incendiilor, cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de 

investiţii noi şi a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor 

existente, a măsurilor, instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare  

conform reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de  realizare a  acestora 

pentru finalizarea lor înaintea punerii in funcţiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.  

 Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare  pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi 

a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege. 

 Asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi  verifică, prin specialiştii 

desemnaţi, modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora . 

 Asigură constituirea serviciului propriu de pompieri potrivit legii. 

 Asigură elaborarea şi reactualizarea  regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 

propriu de pompieri civili constituit în cadrul universităţii.  

 Asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi asigură însuşirea şi 

respectarea acestora de către salariaţi. 
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 Asigură instruirea  salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele 

desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară 

 Stabileşte prin decizie persoanele care vor executa instruirea introductivă la angajare precum şi 

instruirea periodică pe locul de muncă. Instruirea introductivă la angajare va avea o durată de 

minim 8 ore şi se  va executa la sediul serviciului propriu de pompieri. Instructajele la locul de 

muncă (ce vor avea o durată de minim 8 ore) vor fi executate, de regulă, de către conducătorii 

sectoarelor de activitate. Instructajele periodice vor avea o durată de minim 2 ore lunar şi vor fi 

executate de către persoanele desemnate prin decizie scrisă (de regulă, tot conducătorii 

locurilor de muncă respective). Toate categoriile de instructaje prevăzute mai sus se vor 

executa obligatoriu pentru orice persoană angajată în cadru instituţiei indiferent de natura 

funcţiei ocupate.  

 Asigură elaborarea planurilor tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariaţilor, 

precum şi a celor de pregătire şi perfecţionare a  serviciilor de pompieri civili.  

 Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de 

educaţie şi învăţământ asupra  riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a 

măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi  a 

posibilităţilor de orientare şi evacuare în caz de incendiu.  

 Verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau 

ceilalţi  specialişti desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de 

prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea 

împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ţinerea evidenţei acestora şi stabilirea, 

după caz, a unor măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare.  

 Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva 

incendiilor. 

 Urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere, dare în locaţie, asociere sau concesionare a 

obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva 

incendiilor şi modul de respectare a acestora de către părţile contractante. 

 Verifică periodic, prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor 

ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de  închiriere, 

concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi 

măsurilor prevăzute în  acestea. 
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 Asigură alocarea distinctă în planurile anuale de  venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare 

necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi 

stingere a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării 

împotriva incendiilor (atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).  

 

 Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de p.s.i. fiecare salariat, indiferent de 

natura angajării are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale: să cunoască şi să 

respecte normele generale de p.s.i. din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile 

de prevenire şi stingere specifice locului de muncă; 

 să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, 

de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

 să îndeplinească la termen toate  măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de 

acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele 

de lucru; 

 să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

 la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce 

pot provoca incendii; 

 să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri; 

 să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru 

stingerea incendiilor; 

 să coopereze cu membrii serviciului p.s.i. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât 

cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor; 

 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de 

pericol; 

 să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum 

şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 
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 în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor  fiecare om al 

muncii este obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile 

trasate în acest scop de şeful ierarhic superior. 

7.4..Reguli privind    respectarea principiului   nediscriminării şi al  

    înlăturării oricărei forme  de încălcare a demnităţii 

 

Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt respectă principiul libertăţii alegerii locului de 

muncă, a profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o presteze salariatul. 

Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 

muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 

Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 

negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal precum şi dreptul la protecţie 

împotriva concedierilor colective. 

În cadrul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt în relaţiile de muncă funcţionează 

principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 

Activitatea în cadrul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt se desfăşoară cu 

respectarea principiului egalităţii de tratament fata de toţi salariaţii si se bazează pe principiul 

consensualitatii si al bunei credinţe. 

Orice salariat care prestează o muncă în cadrul Colegiului Tehnic . „Ion Creanga ‖ 

Tg.Neamt, beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

Colegiul Tehnic . „Ion Creanga ‖ Tg.Neamt asigură întreg cadrul organizatoric pentru 

evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că 

acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită 

convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele 

domenii: 

 încheierea,  suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 

 stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

 acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

 formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

 aplicarea măsurilor disciplinare; 

 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de ace
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                    CAPITOLUL VII 

ASIGURAREA  SIGURANTEI IN SCOALA 

Art. 1. Prezenţa la ore a cadrelor didactice si a elevilor este obligatorie. 

Art. 2. Dacă un elev este victima unei agresiuni, acesta sau colegii acestuia au datoria să înştiinţeze 

dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul şcolii 

Art. 3. Programul zilnic de lucru se desfăşoară între orele 7,00 - 16,30-20:00(pentru clasele de dupa 

-amiaza şi forma frecvenţă redusă) 

Art. 4. Intrarea elevilor în şcoală se realizează între orele 06:30- 7,55, pentru programul de dimineaţă şi 

între orele 12,00 – 14:00 pentru programul de după-amiază, sub supravegherea profesorului de 

serviciu. 

Art5. Ieşirea elevilor la sfârşitul programului se face numai prin parcarea din dreptul salii de sport.. 

Art. 6. În cazul în care elevii (unele clase) desfăşoară activităţi în afara orarului clasei, intrarea lor în şcoală 

se va face numai în prezenţa cadrelor didactice care au organizat activitatea. 

Art. 7. Pe întreaga durată a programului, fiecare elev răspunde de curăţenia şi ordinea în spaţiul său de 

activitate. 

Art. 8. Elevilor le este strict interzis să introducă şi să consume în perimetrul şcolii băutri alcoolice, 

substanţe halucinogene (droguri), substanţe etnobotanice sau a oricăror substanţe ce pot periclita 

viaţa şi sănătatea elevilor şi pesonalului din şcoală 

Art. 9. Elevii pot absenta: 

a) în cazuri deosebite (boală, cantonamente, proiecte, concursuri şcolare, situaţii 

familiale); 

b) în cazuri de forţă majoră (accidente, situaţii medicale extreme, ş.a.).  

Art. 10. Elevii pot absenta numai în condiţiile solicitării unei învoiri bine motivate; învoirea se aprobă de 

cătrediriginte / profesor de serviciu / director; cererile scrise vor fi prezentate, personal, de 

către părinte / reprezentantul legal şi vor fi înregistrate la secretariat. Pentru absenţele 

efectuate elevul va aduce motivare medicală / din partea familiei, în termen de 7 zile , 

conform Art. 42 (i) si Art. 94 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particu  

Art. 11. Sa intre si sa iasa din scoala numai pe la intrarea elevilor (curtea interioara). 

Art. 12. Este interzisa deplasarea în afara incintei şcolii, în timpul programului (orelor)   

Art. 13. Elevii nu au voie sa paraseasca perimetrul scolii in timpul pauzelor.  

Art. 14. Este interzisă escaladarea gardurilor, geamurilor, acoperişului, pomilor, a altor clădiri etc. 

Art. 15. Este interzisă elevilor rezolvarea conflictelor de unul singur (să se bată), în aceste cazuri elevii 

fiind obligaţi să informeze dirigintele, profesorul de serviciu sau direcţiunea 
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Art. 16. Este interzisă participarea pe timpul pauzelor sau în alte cazuri excepţionale la jocuri ce le-ar putea 

periclita integritatea corporală 

Art. 17. Este interzis consumul de seminţe în perimetrul şcolii, precum şi a altor produse (dulcuri, sucuri, 

etc) vândute de persoane neautorizate 

Art. 18. Este interzisă aruncarea pe fereastră a oricărui obiect 

Art. 19. Este interzis elevilor să se „bată‖ cu zăpadă în şcoală şi să arunce cu bulgări în clădirea şcolii 

Art. 20. În cadrul scolii, se interzice aducerea unor persoane straine, care pot tulbura activitatea. 

Art. 21. Este interzisă elevilor pătrunderea în incinta şcolii (curte) atât în timpul programului cât şi în afara 

lui cu mijloace motorizate (autoturisme, motociclete, motorete, scutere etc.) 

Art. 22. Este strict intrezisă postarea pe orice site, a unor imagini sau sunete,  înregistrate în perimetrul 

şcolii, fără aprobarea scrisă a conducerii şcolii (a directorului);   

Art. 23. Nerespectarea  articolelor de mai sus duce automat la sacţionarea celor în cauză de la observatie 

individuala,mustrare scrisa,mergând până la exmaticularea . 
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ANEXA 1. Procedura generală de intervenţie la nivelul școlii în situaţii de violenţă 

 

Constatarea faptei de un cadru didactic şi aducerea la cunoştinţa pofesorului de serviciu 

↓ 

Este înştiinţat profesorul diriginte→anchetarea cazului 

↓ 

Se stabileşte gravitatea faptei (formă uşoară sau formă gravă de violenţă) 

În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare: 

 

1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul Intern al unităţii şcolare 

↓ 

Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul) 

↓ 

Se realizează o anchetă detaliată 

↓ 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

↓ 

Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 

 

2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul Intern al unităţii şcolare 

↓ 

Se convoacă Consiliul Profesorilor Clasei (se analizează cazul,se propune şi se stabileşte o 

sancţiune) 

↓ 

Se sancţiunează elevul → dirigintele 

↓ 

Aplică sanţiunea 

↓ 

Informează părinţii 

↓ 

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

↓ 

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 

În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 

Dirigintele → anunţă conducerea şcolii 

↓ 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliţia de 

Proximitate/DGASPC etc.) 

↓ 

Sesizează părinţii/tutorii legali 

↓ 

Informează ISJ (Consilierul de Imagine), în raport cu gravitatea faptei 

↓ 

Înştiinţează comisia de violenţă 

Comisia de violenţă→realizează o anchetă detaliată 

→ propune o sancţiune 

→ convoacă Consiliul Profesorilor Clasei 

↓ 

Se stabileşte sancţiunea 

Dirigintele→Aplică sancţiunea conform Regulamentului Intern 
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Psihologul şcolar→realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 

Dirigintele şi psihologul şcolar→colaborează cu familia elevului 

→ monitorizează cazul 

 

Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de intervenție au fost 

puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în cazul de violență 

respectiv 
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