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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

Regulamentul de organizare și functionare (ROF) al Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ 

a fost elaborat de Comisia pentru revizuirea ROF și RI, cu consultarea liderilor de sindicat, a 

reprezentantilorPărinților și elevilor, în conformitate cu prevederile : 

 Legii Învăţământului nr. 1/12011, actualizata în 3 aprilie 2018. 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP)nr. 

5079/31.08.2016; 

 Codul Muncii aprobat prin legea nr.53/24 ianuarie 2003, actualizat prin OUG nr.96 din 14 noiembrie 

2018 cu completarile ulterioare, RI; 

 OM 4742/2016 Privind aprobarea Statutului elevului; 

 Convenția asupra drepturilor copilului; 

 Contractul Colectiv de Muncă la nivel de învățământ;RI; 

 Planul de actiune al scolii 2018-2023 

 Anexa la Regulament-cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar 

nr.3027/08.01.2018. 

 

Art.2 

a)Alături de documentele sus-menţionate, ROF constituie documentul de bază ce reglementează 

funcţionarea unității.Nerespectarea ROF a CTIC constituie abatere și se sanctioneaza conform 

prevederilor legale în vigoare. 

b)ROF se revizuieste anual, în termen de 45 zile de la inceperea anuluișcolar. În mod excepţional, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate revizui şi în timpul anului 

școlar dacă apar modificări legislative sau situaţii speciale. 

c)Propunerile pentru revizuirea ROF se depun în scris și se inregistreaza la secretariatul unității iar apoi 

vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare. 

Art.3 

Unitatea școlară este organizată ca unitate de învățământ preuniversitar și funcționează în baza legislației 

și actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, a deciziilor Inspectoratului Școlar Judetean Neamt 

şi a prezentului regulament, aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 17.10.2019. 

a)Regulamentul de Organizare și Functionare ( R.O.F.) 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. 

b)R.O.F. se dezbate în Consiliul Profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar 

şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor, ai Asociatiei dePărinți de la Colegiului Tehnic „Ion Creangă” şi 

reprezentanții elevilor. 

c) Prezentul R.O.F este supus spre dezbatereîn Consiliul Reprezentativ al Părinților, în Consiliul Școlar 

al Elevilor și în Consiliul Profesoral. 



2 
 

d)Politica educaţională a Colegiului este stabilită de Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral. Pe 

termen mediu prin PAS şi anual prin Planul managerial aprobat de Consiliul Profesoral și avizat în 

Consiliul de Administraţie. 

e)Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ se organizeaza și functioneaza independent de orice 

ingerinte politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea și functionarea oricăror 

formatiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, 

precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduitămorală și conviețuire socială, care 

pun în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 

 

Art.4 

Pregătirea din cadrul unitățiișcolare permite elevilor și obținerea de certificate de competențe lingvistice 

de comunicare într-o limbă de circulație internațională, competențedigitale, permisul ECDL (European 

Computer Driving Licence), certicate de competenteprofesionale. 

 

Art.5 

a)Profesorii diriginţi vor dezbate Regulamentul de organizare și functionare la începutul fiecărui an 

școlar, atât cu elevii clasei cât şi cu părinţii/tutorii acestora, cu asumarea prin semnătură.  

b) Prezentul regulament va fi respectat de tot personalul unităţii de învăţământ (didactic, nedidactic și 

didactic auxiliar). 

 

 

II.ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art.6 

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” este o unitate de învățământ cu personalitate juridică avand toate 

elementele definitorii în acest sens:  

 act de infiintare 

 Decizia Sfatului Popular al Raionului Târgu Neamt, nr.107-05-04.1957 

 Hotararea Consiliului de Ministri nr.577/12.06.prin care denumirea unității devine Liceul 

Agroindustrial și este în subordinea Ministerului Educatiei și Învățământului și a Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare; 

 Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3291/19.02.1998 prin care s-a schimbat 

denumirea unității în Grup Școlar Agricol „Ion Creangă”; 

 Ordinul MEN nr.4565/19.09.2000 prin care s-a schimbat denumirea unității în Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă’’; 

 dispune de patrimoniu, în proprietate (sediu, dotari corespunzatoare, adresa); 

 cod de identitate fiscală (CIF)-2614295; 

 cont în Trezoreria Statului; 

  stampila cu stema Romaniei, cu denumirea actualizata a Ministerului Educatiei Nationale și cu 

denumirea exactă a unității de învățământ corespunzatoare nivelului maxim de 

învățământșcolarizat. 

Art.7 

a)Colegiul Tehnic „Ion Creangă” este o unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, 

personal și bugetpropriu, intocmeste situațiile financiare, dispunand în limitele și condițiile prevazute de 

legislatia în vigoare, de autonomie instituțională și decizională. 
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b)Colegiul Tehnic „Ion Creangă” funcţionează în anul școlar 2019-2020 cu un număr de 1775 elevi după 

urmatoarea structură: 

NIVELUL Clasa/clasele Nr. clase Nr. elevi 

Gimnazial  4 84 

Liceal Zi  46 1169 

 A IX-A 7 194 

 A X-A 13 322 

 A XI-A 13 314 

 A XII-A 13 340 

Liceal FR IX-XI 4 165 

Profesional IX-XI 12 335 

Postliceal II 1 22 

TOTALGENERAL  67 1775 

 

c)În cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” formaţiunile de studiu cuprind clase şi grupe de studiu conform 

cu art.63 din Legea Învăţământului şi cu ROFUIPnr. 5079/31.08.2016. 

 

Art.8 

a)Personalul didactic de predare este organizat în catedre și comisii metodice precum și în colective și 

comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi 

prevederile prezentului regulament.  

b)Personalul didactic auxiliar, nedidactic şi administrativ și personalul nedidacticeste organizat în 

compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate 

cu organigrama proprie şi cu hotărârile interne ale instituţiei. 

 

Art.9 

La nivelul instituţiei, funcţionează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-

contabil, administrativ, biblioteca și consiliere psihopedagogică. 

 

Art.10 

Organizarea instituţiei este stabilită prin organigramă, care prezintă structura de conducere şi ierarhia 

internă, organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, 

compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Organigrama a fost propusă de către director la începutul anului școlar2019-2020 şieste aprobată în CA. 

(ANEXA 1) 

 

Art 11 

a) Colegiul Tehnic „ Ion Creangă” a fost acreditat conf.OMEN 4472/2014 pentru urmatoarele calificari 

: 

 Tehnician în administrație 

 Tehnician în agricultură 

 Tehnician electrician electronist-auto 

 Tehnician în constructii șilucrări publice 
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Celelalte specializări/calificari profesionaleau fost acreditate conf.OMECT 5770/2006. 

 Științe ale naturii  

 Tehnician înactivităţi economice 

 Tehnician în turism  

 Tehnician în gastronomie 

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  

 Tehnician analize produse alimentare  

 Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere  

 Tehnician agromontan  

 Tehnician operator tehnică de calcul 

 Tehnician de telecomunicații 

 Tehnician în automatizări 

 Tehnician în instalații electrice 

 Tehnician mecanic pentruîntreţinere şi reparaţii  

 

 

III. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR 

Art.12 

a)Anul școlar începe la 1 septembrie 2019 şi se încheie la 31 august 2020. 

b)Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 

examene naţionale suntstabilte prin OM nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020. 

c) în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, cursurile școlare pot fi suspendate 

pe o perioada determinată, la decizia ISJ Neamt cu aprobarea MENși a directorului instituției cu aprobarea 

ISJ.  

d)CA-ul scolii stabilește programul de recuperare a orelor în urma suspendării cursurilor. 

e)Durata orelor de curs este de 50 de minute şi a pauzelor de 10 minute.  

f)Activitatea școlară începe în fiecare zi, de regulă, la ora 7:00 ( pentru clasele ce studiază în schimbul 

de dimineaţă) şi la ora 12:00 (pentru clasele care studiază după-amiază) iar pentru cursurile frecvenţă 

redusă la ora 14:00şi se încheie la ora 20:00conform art 11 ROFUIP. 

g)Pentru personalul nedidactic programul începe la ora 7:00 dimineaţa şi se încheie la ora 15:00 în fiecare 

zi a săptămânii. În cazul serviciului secretariat, programul zilnic este în două schimburi, asigurăm 

permanență în intervalul 07:00-19:00. 

h)În cazuri motívate cum ar fi:perioada organizării simulariiexamenelor nationale, Balului Bobocilor, a unor 

ședinte ale Consiliului Profesional, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii și informarea ISJ-

ului, cursurile se vor desfășura după un program special:ora de 45 min și pauza de 5 min. 

i)Orarul şcolii se întocmeşte de către o comisie numită de director, se discuta în CA şi se aprobă de 

director. 

j)Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice fel de activitate fără aprobarea conducerii şcolii. 

k)Ordinea şi disciplina în şcoală este asigurată de către conducerea şcolii, profesorii de serviciu şi 

personalul didactic şi nedidactic, conform procedurii”Atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală”. 

l)Orice altă activitate decât cele prevăzute în orarul școlii, se poate organiza numai cu aprobarea 

directorului instituției. 
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Art.13 

LaColegiul Tehnic „Ion Creangă”, cursurile se pot organiza în forma de învățământ cu frecventa redusă. 

dar, fiind o instituție care școlarizează în învățământ profesional și tehnic cursurile se pot organiza și 

pentru nivelele zi/fr. 

 

 

IV. FORMATIUNI DE STUDIU 

Art 14 

a) Încadrul învăţământului liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de 

oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de 

învăţământ, în baza opţiunilor elevilor şi a mediei obţinute la Evaluarea Naţională. 

b) Pentru studiul disciplinelor din CDS, al limbilor moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi 

împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia în care studiul cu întreaga 

clasă nu este posibil.(conf.ROFUIP 2016 ART.15) 

c) Încadrul învăţământului profesional, unitatea noastrădispune de 12 clase astfel: 

 8 clase a IX-a:  

 - Domeniul Economic- Comerciant-vânzător- 1 clasă 

 - Domeniul Turism și alimentație - Ospătar (chelner) vânzător în UA,- 0,5 clase 

- Bucătar, - 0,5 clase 

   - Domeniul Agricultură -Lucrător în agroturism – 1 clasă 

     - Apicultor-sericicultor, o clasă 

   - Domeniul Electric- Electrician exploatare joasă tensiune, 1 clasă 

   - Domeniul Electronică-automatizări -Electronist aparate și echipamente,0,5 clase 

   - Domeniul Mecanică-Mecanic agricol, 0,5 clase 

      - Mecanic auto, 1 clasă 

      - Tinichigiu vopsitor auto -1 clasă 

 2 cls a X-adomeniul Agricultură -Lucrător în agroturism -0,5 clase 

Domeniul Electric -Electrician, exploatare de joasă tensiune- 0,5 clase 

 Domeniul Mecanică -Mecanic auto - 1 clasă 

 2 clase a XI-a profesională: calificarea profesională Ospătar (chelner) vânzător în UA (0,5 clase) 

calificarea profesionalăElectrician exploatare joasă tensiune(0,5 clase) șicalificarea profesională 

Mozaicar, montator placaje(1 clasă). 

d)In anul școlar 2019-2020 se asigura pregatirea în învățământul preuniversitar în conformitate cu 

adresa nr.37380/10.09.2019privind aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionaleși ordinelor 

de ministru în vigoare. 

 

 

V. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Art.15 

a) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducereaColegiului Tehnic „Ion Creangă” acţionează în 

comun cu toate organismele interesate:Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor și Asociaţia Părinţilor, Consiliul Școlar al Elevilor, autorităţile administraţiei 



6 
 

publice locale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului 

profesional şi tehnic, şi/sauîn desfăşurarea instruirii practice a elevilor.  

b)Consiliul de administrațieeste numit prin decizia instituției conformORDIN Nr. 3160din 1 februarie 

2017și este compus din13 membri: 

 Președinte:director prof.Apetrei Gheorghe  

 Membridin colectivul de profesori : 

 Dir.adj.prof.Timisescu Dorina,  

 Dir.adj. prof.Toma Mihaela,  

 prof. Tanasă Elvira,  

 prof. Tiron Ecaterina 

 prof.Solomia Mihaela 

 Membri din partea CL: 

  Luculescu Vasile,  

 Vartic Gheorghe,  

 reprezentant Primar Apopei Vasile 

 Reprezentanț al părinților  

 Pr.Porumbescu Vasile(nu este cadru didactic în Colegiul Tehnic Ion Creangă) 

 Bazu Ilie(nu este cadru didactic în Colegiul Tehnic Ion Creangă) 

 

 Reprezentanti ai agenților economici: 

 Ing.Rosca Ciprian,  

 Dr.Nica Vasile,  

 Gavriloaia Ioan Daniel  

 SecretarVasilica Ion 

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

c)Consiliul profesoral al carui președinte este directorul instituției, Apetrei Gheorghe, este format din 

106 cadre didactice careau obligația de a fi prezentela ședințele consiliului. 

d)AsociatiaPărinților din cadrul Colegiului Tehnic,,Ion Creangă” membrii fondatori:Apetrei Elena, 

Apetrei Lucreția, Axinte Mihaela, Bodron Nicoleta, Ion Vasilica, Lipan Mariana Roxana, Murariu 

Constantin, TanasăElvira, Vântu Raluca, Murariu Crina-Maria. 

e)Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unitatea de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de 

către inspectoratul școlar, prin consilierul juridic. 

 

 

 

VI.CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Art 16. 

a)Consiliul de Administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ (CA), aprobată prin Ordinul Nr. 

3160/2017 și Regulamentul-cadru de ROFUIP aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016din 19.09.2016 

cu modificările și completările ulterioare. 

b)Pe parcursul exercitarii mandatului membrii consiliuluinu pot avea funcția de președinte sau 

vicepreședinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judetean și national. 
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Art 17. 

La şedinţele Consiliului de Administraţie participă toti membrii de drept și reprezentantul organizaţiei 

sindicale din instituţie cu statut de observator.  

 

Art 18. 

Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îşi desfăşoară activitatea conform 

procedurii operaţionale aferente. 

 

Art 19. 

Hotărârile Consiliului de Administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unității şi sunt obligatorii 

pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea instituţiei. 

 

VII.DIRECTORUL 

 

Art. 20. 

a)Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile directorului colegiului sunt cele prevăzute în articolele 20-23 ale 

ROFUIPdin19.09.2016, din Legea Învăţământului nr. 1/2011, precum şi de cele din fisa postului sau din 

prezentul regulament după cum urmează: 

 Asigură aplicarea în activitatea şcolii a prevederilor Legii învăţământului a Statutului personalului 

didactic, precum şi a regulamentelor, notificărilor, instrucţiunilor elaborate de M.E.N. şi a dispoziţiilor 

I.S.J. Neamţ. 

  Elaborează PAS, Oferta educaţională a şcolii, Planulmanagerial anual şi semestrial, precum şi 

analize semestriale ale procesului instructiv-educativ şi al tuturor compartimentelor şcolii. 

 Prezintă anual raportul asupra calitatii educatiei din unitatea de învățământ; raportul este 

prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al Părinților și conducerii 

asociatiei dePărinți; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a 

inspectoratului școlar,îl posteaza pe site-ul unității Colegiului Tehnic Ion Creang, www.ctic.ro, în 

termen de 45 zile de la data începerii anului școlar 2019-2020. 

 Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ este condus de un director, ajutat de trei directori 

adjuncţi direct subordonatiISJ Neamţ. În activitatea sa, directorul colaborează cu Consiliul Profesoral, 

Serviciul  de contabilitate al unității, Consiliul de Administraţie, Consiliul Local. 

 Asigură implemenatrea hotararilor CA-ului.Propune CA-ului anularea hotărârilor acestuia care 

contravin vădit dispozitiilor legale în vigoare și informează ISJ Neamt despre aceasta. 

b) În conformitate cu art. 21, aliniatul 7 din ROFUIP, directorul are dreptul de a delega o parte din atribuţiile 

sale directorilor adjuncți prin fişele postului şi prezentul regulament,iar acestia au obligaţia de a le 

îndeplini, în caz contrar se consideră abatere disciplinară.În situații exceptionale (accident, boală și alte 

asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, 

membru CA, desemnat anterior pentru astfel de situații de catre acesta, preia atribuțiile directorului.În 

exercitarea atribuțiilor directorul emite decizii cu caracter normativ sau individual și note de serviciu. 

c) Directorul are obligaţia de a întocmi fişele postului pentru directoriiadjuncți şi consilieruleducativ, până 

la 1 septembrie al fiecarui anșcolar. 
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 VIII. DIRECTORII ADJUNCȚI 

Art.21 

a)Drepturile şi obligaţiile directorilor adjuncţi ai Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ sunt cele 

prevăzute înLegea 1/2011, în actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, în dispoziţiile 

date deISJ Neamţ, de prezentul ROF, fişa postului şi în deciziile şi notele de serviciu ale directorului şcolii: 

b)Directoriiadjuncți îşi desfăşoară activitatea în baza art. 24-26ale ROFUIPdin 19.09.2016 cu modificările 

aduse de Anexa la Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr.3027/08.01.2018(art.25, alin 2), fiindu-le delegate prin fişa postului atribuţii în plan 

instructiv-educativ şi în plan administrativ. 

c) Elaborează instrumente interne de îndrumare şi control, răspund de desfăşurarea procesului instructiv-

educativ din şcoală. 

d) Urmăresc calitatea procesului instructiv-educativ din şcoală. 

e) Coordonează activitatea educativă şi extracurriculară. 

f) Au dreptul de semnătură, cu excepţia dreptului de a semna documente contabile şi acte de studii, 

răspunzând de exercitarea acestui drept. 

g) În absenţa directorului asigură conducerea curentă a şcolii, răspunzând de deciziile luate, care vor fi 

aduse la cunoştinţa directorului cu promptitudine la întoarcerea acestuia. 

h) Se subordonează direct directorului şcolii, care le elaborează fişa postului, le evaluează activitatea şi 

acordă calificativul anual. 

i) Perioada concediului anual de odihnă este aprobată de directorul şcolii. 

j) Directorii adjuncți ocupă funcții de preşedinți aiComisiei de curriculum și Comisiei de control Managerial 

Intern. 

Comisia pentru curriculum elaborează: 

 proiectul curricular al şcolii: discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii,criterii de selecţii ale 

elevilor; 

 oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează CDS; 

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

 metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; 

 graficul serviciului pe şcoală al cadrelor didactice în funcţie de orarul acestora; 

 si afişează în cancelarii şi pe holuri planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală; 

 

k) Pe perioada exercitarii mandatului, directorii adjuncți ai Colegiului Tehnic Ion Creangă nu pot deține, 

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

sau național. 

 

 

IX.DOCUMENTE MANAGERIALE 

Art 22 

a) Conducerea unităţii de învăţământelaborează documente de diagnoză, prognoză și evidență care să 

contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale. 

b) Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa managerială, 

în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, 
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de către director, spre validare, atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Profesoral. Validarea 

raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar următor.  

c)Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii şi este prezentat spre validare atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului 

Profesoral.  

d) Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt facute publice pe site-ul unității de învățământ sau, 

în lipsa acestuia, prin orice altă formă, și prin transmiterea unui exemplar catre comitetul reprezentativ 

alPărinților și AsociatiaPărinților de la Colegiul Tehnic Ion Creangă din TârguNeamt, fiind documente care 

contin informatii de interes public. 

 

Art.23 

Conducereaunităţii de învăţământelaborează toate documentele manageriale conform articolelor 28-38 

ROFUIPdin19/09/2016. 

Documentele de diagnoză sunt: 

 rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

 raportul anual asupra stării şi calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; 

 rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

 raportul de evaluare internă a calităţii. 

 

Documentele de prognoză sunt: 

 PAS (2018-2023), nr.10398/19.12.2018 este aprobat și avizat în CA; 

 planul managerial (2019-2020); 

 planul operaţional al unităţii de învăţământ (2019-2020); 

 programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

 

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

 statul de funcţii; 

 organigrama unităţii de învăţământ(anexa 1) 

 schemele orare ale unităţii de învăţământ. 

 planul de școlarizare aprobat. 

 dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe 

operative săptămânale; 

 

Art.24 

a)Planul Managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu şi se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an. Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale 

ministerului şi inspectoratului școlar judeţean la contextul instituţiei, precum şi a obiectivelor strategice ale 

planul de dezvoltare instituţională la perioada anului școlar respectiv. Planul managerial se avizează de 

către consiliul de administraţie şi se prezintă consiliului profesoral. 

b)Documentele de prognoza se transmit,înformat electronic, comitetului reprezentativ alPărințior și 

AsociatieiPărinților de la Colegiul Tehnic “Ion Creangă” din Târgu-Neamt, fiind documente care conțin 

informații de interes public. 
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Art.25 

Planul de actiune al scolii (PAS) se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de 

către consiliul de administrație. 

 

Art.26 

Directorul, directorul adjunctelaborează alte documente, emite decizii în scopul optimizării 

managementului unităţii de învăţământ preuniversitar. Acestea pot fi:  

a) Decizii, ca instrument de exercitare a managementului cu caracter obligatoriu, normativ care are urmări 

imediate asupra activităţii personalului din subordine, a elevilor şi părinţilor;  

b) Proceduri, ca documente prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse, succesiv şi obligatoriu de 

către personalul instituţiei, cu privire la o anumită activitate;  

c)Note de serviciu, înregistrată în Registrul de intrări-ieşiri, care stabilescpentru îndeplinirea unei sarcini, 

în afara celor prevăzute în fişa postului şi a anexelor acesteia.  

 

 

X. PERSONALUL UNITĂȚII  

Art.27 

Personalul instituţiei este format din: 

  personal didactic de conducere-3(an scolar 2019-2020) 

 personal didactic de predare-103 

 personal didactic auxiliar-15 

 personal nedidactic-22 

Art.28 

Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din unitate sunt cele reglementate 

de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. (Legea învăţământului nr. 1/2011 

art.232 și art 40, 46, 47-50 din ROFUIP 31/08/2016,precum şi de Fişa individuală a postului conform 

legislației în vidoare. 

 

Art.29 

Selectia, recrutarea și promovareapersonalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din 

CTIC în vederea constituirii comisiilor se face conform normelor specifice fiecarei categorii de personal. 

a)În cazul promovării unui membru din personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic se sustine 

examen la nivelul instituției, conform normelor specifice și a listei posturilor disponibile. 

b)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu CTIC.  

c)În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant directorul CTIC emite o decizie de constituire 

a Comisiei de concurs care se va ocupa de organizarea şi desfăşurarea concursului. 

 

Art.31 

a)Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi 

prin proiectul de încadrare al unităţii de învăţământ. 

b)Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 

structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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c)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul 

de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ. 

 

 

 

Art.31 

Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice şi comisii de lucru, în conformitate cu 

normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. 

 

Art.32 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului/directoriloradjuncţi, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ. 

 

Art.33 

Normelespecifice care trebuie respectate de toate cadrele didactice ale CTIC se regăsesc în 

Regulamentul Intern (RI). 

 

Art.34 

a) În unitatea de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe 

şcoală al cadrelor didactice, conform prevederilor art.50din ROFUIPdin31/08/2016. 

b) Atribuţiile personalului de serviciu sunt prevăzute în Regulamentul Intern. 

 

Art.35 

a)Evaluarea personalului unităţii se face pe bazaprocedurilor de evaluare în conformitate cu prevederile 

legale.  

b)Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliarse face conform legislaţiei în vigoare - Metodologia 

de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar aprobată prin O.M nr. 6.143/2011 

modificat și completat de OM nr.3.597 din 18 iunie 2014. 

c)Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale, 

în baza fişei postului. 

 

Art.36 

Răspunderea disciplinară a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învăţământ 

se face în conformitate cu art. 280 din Legea învăţământului-Legea nr. 1 din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, și cu prevederile contractelor colective de muncă aplicabile, respectând procedura  

nr 39 a CTIC privind gestionarea abaterilor. 

 

 

XI.ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1.CONSILIUL PROFESORAL 

Art.37 

La nivelul Colegiului Tehnic„Ion Creangă” sunt constituite următoarele organisme funcţionale: Consiliul 

Profesoral, Consiliul Clasei, Catedrele/Comisiile Metodice: 

a)Consiliul profesoral se constituie conform art.57 – ROFUIPdin19/09/2016 
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b) Atribuţiile consilului profesoral sunt conform ART. 58 ROFUIPdin19/09/2016cu modificarile aduse de 

Anexa la Regulament-cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar 

nr.3027/08.01.2018 

c)Cadrele didactice, membre a consiliului profesoraldin CTIC au obligatia de a participa la toate ședințele. 

La trei absente nemotivate, cadrelor didactice cu norma de baza în scoala li se va diminua din punctajul 

aferent evaluarii anuale(Domeniul :5, Criteriul de performanta :5.4)din în fisa de Autoevaluare. 

 

 

 

2.CONSILIUL CLASEI 

Art.38 

 a) Consiliul Clasei functionează în învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.Este constituit 

din totalitatea personalului didactic care predăla clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al 

comitetului dePărinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal. 

b) Președintele Consiliului Clasei este profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, 

profesional și postliceal. 

c) Consiliul Clasei se intruneste cel puțin o data pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

profesorului diriginte, a reprezentantilorPărinților și ai elevilor. 

 

Art.39 

Consiliul Clasei are urmatoarele obiective: 

a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale aleelevilor; 

b) evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor; 

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

în sensul atingerii obiectiveloreducaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 

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

e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe. 

 

Art.40 

Consiliul Clasei are următoarele atribuții: 

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecarui elev; 

b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și 

pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul 

acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 

7, 00. 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cupărinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau 

a cel putin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare 

prevăzute pentruelevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 41 

a) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel putin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul 

a jumatate plus unu din totalul membrilor săi. 
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b) La sfârșitul fiecarei ședințe a consiliului clasei, toti membrii au obligația sa semneze procesul-verbal 

de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la 

nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale se 

numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este 

însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. 

 

Art.42 

Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

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

 

3.CATEDRELE/COMISIILE METODICE DIN UNITATEA ȘCOLARĂ 

Art.43 

a) În cadrul unităţii de învăţământ, comisiile metodice se constituie pe discipline de studiu sau arii 

curriculare. 

 b) Comisiile metodice constituite în anul școlar 2019-2020, sunt conform ANEXEI nr. 3.  

 

Art.44 

a) Atribuţiile comisiilor metodice sunt prevăzute în art. 65-66ROFUIPdin31/08/2016 și cumodificarile 

aduse deAnexa la Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 24 a)si b)(Anexa nr 2 –procedura de utilizare a auxiliarelor) 

b) Atribuţiile responsabililor comisiilor metodice sunt conform art. 67-ROFUIP din31/08/2016. 

 

 

XII.RESPONSABILITĂŢILEPERSONALULUI DIDACTIC 

 

Art.45 

a)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare şi extrașcolare, este cadru didactic 

titular, ales de consiliul profesoral(CP-4 septembrie 2019)şi aprobat de către Consiliul de 

Administraţie(CA-octombrie 2019). 

b)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare şi extrașcolare coordonează activitatea 

educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extrașcolare la nivelul 

unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor și Asociaţia de părinţi de la 

Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul 

școlar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

c) Răspunde în faţa directorului adjunct şi a directorului de întreaga activitate depusă; 

d)Intocmeşte semestrial un raport al activităţii educative școlare şi extrașcolare din şcoală;  

e)Propune Comisiei diriginţilor activităţi educative școlare şi extrașcolare pentru întocmirea 

Planuluimanagerial;  

f) Colaborează cu psihologul școlardin cadrul Cabinetul psihopedagogic pentru întocmirea planului de 

muncă în activitatea de orientare școlară, profesională şi în carierăa elevilor. 

g)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare şi extrașcolare îşi desfăşoară activitatea 

pe baza prevederilor art. 68-71-ROFUIPdin31/08/2016cu modificarile e adusede Anexa la 
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Regulament-cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar 

nr.3027/08.01.2018, punctul 25, 26.  

 

 

Art.46 

a)Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie. 

b) La numirea diriginţilor se are în vedere: 

 principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de 

învăţământ; 

 parcurgerea cursului de Consiliere și orientare; 

 al gradului de implicare și performanță; 

 calificativul primitla sfârșitul anului școlar anterior; 

 existenta unei evidențea prezenței părințilorcare atesta colaborarea dintre diriginte și părinte cu 

nume, data și semnatură. 

c)Se numesc diriginţi cadre didactice titulare sau suplinitori care au cel puţin o jumătate din normă 

didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă precum și cadrele didactice din 

centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. ( art.73.alin 4 din ROFUIP 2016). 

d) În cazuri excepţionale, dirigintele clasei poate fi înlocuit la propunerea directorului, cu acordul 

Consiliului de Administraţie. 

 

Art.47 

a)Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională 

pentru elevii clasei pe care o coordonează; 

b)Profesorul diriginte respectă prevederile metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

specifice funcţiei de diriginte, specificate în Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 5132/10.09.2009 şi prevederile 

articolelor 74-78 din ROFUIP din 19/09/2016; 

c)Acţivităţile specifice profesorilor diriginţi din cadrul Colegiul Tehnic„Ion Creangă” sunt prevăzute în 

Regulamentul Intern; 

d)Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în anexă la fişa postului cadrului didactic învestit 

cu această responsabilitate. 

 

 

XIII.COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.48 

 a)Comisiile din unitatea de învăţământ, se propun la începutul anului școlarîn cadrul Consiliului 

Profesoral şi sunt avizate de Consiliul de administraţie.  

b) Responsabilii comisiilor sunt numiţi şi se aprobă în CP. 

c) Comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri operaţionale anuale supuse aprobării 

Consiliului de administraţie.  

d)Comisiile constituite sunt coordonate şi monitorizate de director sau director adjunct.  

e)Responsabilii comisiilor prezintă periodic, rapoarte, situaţii statistice, analize, informăriConsiliului de 

Administraţie/sau Consiliului profesoral. 

f) Fiecare comisie are o mapă administrată de responsabilul comisiei conform precizărilor directorului 

/directorului adjunct. 
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(g)Fiecare comisie are un registru de consemnare a proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de 

lucru ale comisiei. 

h) Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţăconsemnează ordinea de zi, discuţiile, măsurile 

şihotărârile adoptate.  

i)Responsabilii comisiei elaborează planuri de remediere a deficienţelor constatate şi monitorizează 

aplicarea acestora. 

 

Art.49 

În anul școlar 2019-2020, la nivelul Colegiul Tehnic „Ion Creangă” sunt constituite următoarele comisii de 

lucru(ANEXA 2): 

 

I. Comisii cu caracter permanent: 

1) Comisia pentru curriculum 

2) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

3) Comisia pentru dezvoltare profesionala și evoluție în cariera didactică; 

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

5) Comisia pentru controlul managerial intern; 

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

şi promovarea interculturalităţii; 

7) Comisia pentru programe şi proiecte educative; 

 

II. Comisii cu caracter temporar: 

1).Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

2) Comisia de gestionare SIIR; 

3) Comisia de actualizarePAS și elaborare PM 

4) Comisia intretinere și dezvoltare a bazei materiale; 

5) Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare; 

6) Comisia pentru bani de liceu și burse școlare; 

 

III. Comisii cu caracter ocazional 

1) Comisia pentru cercetare disciplinară; 

2) Comisia de elaborare ROF și RI. 

 

Art.50 

 a)Comisia pentru curriculumeste compusă din responsabilii comisiilor metodice. 

b)Preşedintele comisiei pentru curriculum este directorul adjunct. 

c) Componenţa comisiei este aprobată în fiecare an școlar de CP 

d)Principalele atribuţii aleComisiei pentru curriculum sunt: 

1. elaborează proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţişi obiective 

ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţie a elevilor; 

2. analizează şi vizează programele de CDŞ şi CDL; 

3. elaborează criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare; 

4. informează personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe școlare 

şi la modul de aplicare a acestora; 

5. elaborează programe şi planuri anuale şi semestriale. 
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Art.51 

a)Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii– este constituită şi funcţionează conform 

prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie (nr.75/2005); 

b) Responsabilulşi membrii CEAC sunt numiţi prin decizia directorului conform Hotărârii Consiliului de 

Administraţie; 

c)Regulamentul de organizare şi funcţionare a CEAC este elaborat şi aprobat în CA ; 

d)Strategia CEAC este elaborată şi aprobată de CA. 

 

Art.52 

 a)Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică este subordonată directorului 

adjunct; 

b) Preşedintele comisiei trebuie să realizeze şi să prezinte rapoarte, analize ale activităţii comisiei atunci 

când acestea sunt solicitate de inspectoratul școlar sau de conducerea liceului; 

c)Atribuţiile principale ale comisiei pentru perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice sunt: 

- să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii 

didactice; 

- să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme; 

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

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

- să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă; 

- să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de perfecţionare; 

- să alcătuiască şi să actualizeze permanent baza de date a şcolii privitor la formarea continuă; 

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

obţinerea gradelor didactice; 

 

Art.53 

a) Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de urgențăeste în subordinea 

directorului adjunct; 

b) Responsabilii Comisiei SSM-ISU colaborează cu responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc 

laboratoarele, sălile de sport, diriginţii claselor, cabinetele de informatică, secretar, administrator. 

c) Atribuţiile comisiei constau în: 

 prelucrarea normelor de securitate şi sănătate a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, 

ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

 organizarea periodică a instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi ; 

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

conducătorii activităţilor); 

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

în afara şcolii; 

 colaborează cu firme specializate; 

 identifică necesarul de materiale specifice (echipament de lucru, extinctoare etc); 

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

locală 
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 stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor 

provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, 

războaie, poluare radioactivă, chimică etc); 

 stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona 

rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate; 

 stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la 

nivelul judeţului. 

(4) În desfăşurarea activităţii Comisiei SSM ISU este respectată Procedura operaţională. 

 

Art.54 

 a) La nivelul unităţii de învăţământ esteconstituită, prin decizie a directorului, Comisia pentru control 

managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

b) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind această comisie 

suntstabilite în conformitate cu articolele 79-80 ale ROFUIP din 19/09/2016. 

 

Art.55 

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

școlar şi promovarea interculturalităţii; Este constituită la nivelul unității de învățământ avand un 

coordonator și un responsabil. 

b) Componența și atribuțiile acestei comisii sunt în conformitate cu prevederile art.80 din ROFUIP din 

19.09.2016 

c) Comisia are în principal următoarele atribuţii: 

- Promovează spiritul de înţelegere, comunicare şi colaborare la nivelul elevilor şcolii ; 

- Promovează atitudini non-discriminatorii în randul elevilor; 

- Inițiază acțiuni de încurajare și promovare a înterculturalității; 

- Inițiază și promovează acțiuni de stopare a actelor de corupție; 

- Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor în vederea respectării 

prevederilor prezentului regulament ; 

- Centralizează lunar sancţiunile acordate elevilor; 

d) Comisia se subordonează directorului adjunct. 

 

Art.56 

 a) Comisia pentru programe şi proiecte educative este coordonată de consilierul educativ şi se află 

în subordinea directorului adjunct. 

b) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare şi extrașcolare (consilier educativ) îşi 

desfăşoară activitatea pe baza prevederilor art. 68- 69-ROFUIPdin19/09/2016 cu modificarile aduse de 

Anexa la Regulament-cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar 

nr.3027/08.01.2018, punctul 30. 

c) Alte atribuții: 

- colaborarea cu potenţiali beneficiari ai proiectelor comunitare în vederea valorificării oportunităţilor de 

finanţare; 

- mediatizarea informaţiilor despre proiectele europene în rândul cadrelor didactice şi în rândul elevilor 

- menţinerea relaţiilor cu parteneri externi în vederea realizării de proiecte; 

- monitorizează situaţia absenţelor înregistrate de elevi şi a abandonului școlar; 
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-Responsabilul comisiei analizează cauzele acestor fenomene, colaboreazăcu învăţătorii, diriginţii şi 

consilierul școlarîn vederea elaborării planului de măsuri, realizează situaţii statistice şi propune soluţii de 

remediere. 

- Comisia este în subordinea directorului adjunct.  

 

Art.57 

Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală, este subordonată directorului 

şi colaborează cu toate cadrele didactice.  

a)Comisia are doi responsabili: un cadru didactic pentru întocmirea oraruluişi un cadru didactic pentru 

întocmirea graficului profesorilor de serviciu pe şcoală şi monitorizarea efectuării serviciului pe şcoală.  

b) Atribuţiile responsabiluluipentru elaborarea orarului unităţii de învăţământ sunt: 

- alcătuieşte orarul şcolii pentru orele prevăzute în planurile-cadru şi CDŞ; 

- centralizează programarea orelor de dirigenţie şi de consultaţii cu părinţii stabilite de diriginţi şi sălile în 

care se vor desfăşura; 

- modifică orarul şcolii când este cazul (mobilitatea cadrelor didactice, situaţii speciale); 

- afişează orarul claselor după ce este aprobat de director ; 

 

Art.58 

Comisia de gestionare SIIIReste numită prin decizie internă şi are atribuţii conform proiectului MENcod 

SMIS: 37655 având rol în gestionareabazei de date. 

 

Art.59 

a)Comisia de inventariereeste coordonată de directorul adjunct desemnat prin decizia directorului. 

b) Responsabilul comisiei de inventariereareurmătoarele atribuţii: 

- inventariază anual mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale instituţiei; 

- propune casarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar ale instituţiei; 

 

Art.60 

Comisiade recepţie a bunurilor se constituie prin decizia directorului şi respectă Procedura 

operaţională. 

 

Art.61 

 a)Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studiiare următorii responsabili: 

directorul/director adjunct,membri profesorii diriginţi şi compartimentul secretariat. 

b) Documentele școlare se întocmesc numai pe formulare ale căror machetă şi conţinut sunt stabilite 

anual şi prezentate pe site-ul ministerului de resort în timp util, pentru a fi cunoscute şi preluate de toate 

unităţile de învăţământ preuniversitar.  

c) Documentele școlare se întocmesc şi se arhivează cu respectarea reglementărilor legale. După 

completare, toate documentele școlare devin acte cu regim special.  

Completarea registrelor matricole (denumirea instituţiei, nivelul de învăţământ (după caz); în interior 

se vor scrie obligatoriu: numărul matricol/nr.volumului matricol, numele iniţiala tatălui, prenumele elevului, 

data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, CNP-ul (codul numeric personal); menţiuni privind 

transferurile elevului, data efectuării; unitatea școlară la/de la care se transferă, data; situaţia școlară pe 

fiecare an de studiu şi pe fiecare disciplină cu menţiunea unităţii școlare unde a fost înmatriculat elevul; 
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semnăturasecretarului, directorului, ştampila rotundă a unităţii; se completează cu situaţia la învăţătură 

la sfârşitul fiecărui an școlar (iunie) şi după examenele de corigenţa (iulie); 

d) Completarea în registrul matricol a actelor de studii eliberate şi a mediilor la rezultatele examenelor 

(pentru elevii care au promovat examenul de finalizare a studiilor) se completează de secretarul unităţii; 

se semnează de acesta și de directorul unității școlare.  

e) Cataloagele pentru examenele de corigențe și diferențe: completarea acestora se face cu 

respectarea rubricaţiei din formular, conform metodologiei specifice fiecărui tip de examen, de către 

membri comisiei. 

f) Registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii-devine document școlar cu regim 

special, după completarea cu datele de identificare ale elevului. 

g) Catalogul clasei:Fiecare diriginte are obligația de a citi cu atenție și de a respecta cu strictețe “Normele 

de completare și folosire a catalogului”, existente în fiecare catalog, semnând la sfârșitul instrucțiunilor de 

pe prima pagina a catalogului (completează datele personale ale elevilor, verifică corectitudinea datelor 

înscrise în catalog, verifică corectitudinea mediilor semestriale și anuale, calculează mediile 

generalesemestriale și anuale ale elevilor, completează situația școlară a elevilor în catalog și carnetul 

de note). 

h) Completarea actelor de studii:Actele de studii se eliberează de către unităţile de învăţământ 

acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu. Actele de studii se eliberează, de regulă, 

titularilor, care semnează pe actul original şi pe cotor/ matcă.  

i) Se completează următoarele acte de studii: certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului; certificat 

de absolvire a liceului; diploma de bacalaureat; certificat de competență lingvistică de comunicare orală 

în limba română; certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională; certificat de 

competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv;certificare a calificării profesionale Nivel 3 

(invățământ profesional), Nivel4(invățământ licealal), Nivel 5 (invățământ postliceal);diploma de absolvire 

a învățământului gimnazial. 

 

Art.62 

 a)Comisia pentru programe și proiecte educativese ocupă de activitatea educativă din unitatea de 

învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu 

diriginții, cu consiliul reprezentativ alPărinților și Asociatia dePărinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, 

cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 

b)Responsabilul Comisieicoordonează şi monitorizează activitatea consilierului educativ, a CSE, 

AsociatieiPărinților și Consiliului reprezentativ al Părinților. 

c) Dacă diriginţii desemnaţi pentru anul școlar în curs nu îşi îndeplinesc atribuţiile conform fişei postului, 

Consiliul de Administraţie poate retrage calitatea de membru. 

d)Atribuţiile principale ale comisiei: 

- promovează oferta educaţională a liceului; 

- organizează standul unitățiișcolare la Târgul de ofertă educaţională  

- consiliază elevii prinactivităţile desfăşurate în vederea orientării școlare şi profesionale ; 

- centralizează opţiunile elevilor de continuare a studiilor; 

- monitorizează inserţia socio-profesională a absolvenţilor; 

- coordonează activităţi specifice în colaborare cu instituţii de învăţământ superior, cuagenţi economici şi 

cu AJOFM. 

 

Art.63 
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a)Comisia pentru casareeste coordonată de director; 

b) Principalele atribuţii ale comisiei sunt: 

- efectuează casarea declasarea de mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale instituţiei; 

- întocmeşte documentaţia specifică conform Procedurii de sistem PS 23.1 

 

Art.64 

 a)Comisia pentru „Bani de liceu”și burse școlareeste subordonată directorului unităţii de învăţământ 

; 

b)Responsabilii comisiei colaborează cu diriginţii şi contabilul şcolii în vederea aplicării OMENCS nr. 

3351/7.03.2016 privind programul „Bani de liceu”; 

c) Responsabilii comisiei răspund deprimireaşi verificarea dosarelor elevilor; 

d) Dosarele elevilor care se încadrează în prevederile legalesunt aprobate și se analizează în acdrul 

comisiei responsabile. 

 

 

XIV.STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

Art.65 

(a)COMPARTIMENTUL SECRETARIAT este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi respectă 

toateprevederile ROF referitoare la acest compartiment. 

(b)Toţi angajaţii compartimentului aplicăprocedurile elaborate în vederea bunei desfășurari a activității. 

 

Art.66 

(a)COMPARTIMENTUL DE CONTABILITATEeste organizat şi are responsabilităţi conform prevederilor 

respectă toateprevederile ROFreferitoare la acest compartiment. 

(b)Activitateacompartimentului de contabilitatese desfăşoară respectând procedurile specifice elaborate 

și a fișei postului. 

 

Art.67 

(a)Organizareaşi responsabilităţile compartimentului ADMINISTRATIVrespectă prevederiledin ROF. 

(b)Activitatea compartimentului administrativ se desfăşoară conform procedurilor specifice elaborate și a 

fisei postului. 

 

Art.68 

(a)Biblioteca școlară/CDI este organizată şi funcţionează conform ROF.  

(b)Bibliotecarul în desfăşurarea activităţilor, respectă atribuțiileconform fișei postului. 

- centralizează anual necesarul de manuale școlare gratuite pentrutoate clasele  

- centralizează necesarul de carte școlară al comisiilor metodice; 

- centralizează necesarul de cărţi pentru premii; 

- monitorizează achiziţionarea şi utilizarea cărţilor şi publicaţiilor. 

 

Art.69 

Personalul didactic auxiliar trebuie să cunoască competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile 

ce le revin conform Legii Învăţământului nr.1 din 2011 cu completările şi modificările ulterioare şi ale ROF. 
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Art.70 

Personalul nedidactic al unităţii de învăţământ are drepturi şi obligaţii stabilite conform Codului Muncii și 

Legii 1/2011 

 

Art.71 

Obligaţiile specifice personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic sunt prevăzute în 

Regulamentul Intern. 

 

 

XV.DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, RECOMPENSELE ŞI SANCŢIUNILE BENEFICIARILOR PRIMARI 

AI EDUCAŢIEI 

 

Art.72 

Eleviibeneficiază de toate drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei prevăzute în art.96-105 din 

ROFUIPdin 19/09/2016 

 

Art.73 

Elevii trebuie să respecte toate obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei prevăzute în art. 14-15 din 

Statutul elevului, aprobat prin OM nr.4742din 10/08/2016cât şi obligaţiile specifice prevăzute în 

prezentulregulament. 

 

Art.74 

Elevii din unitate au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate 

deosebite obţinute învăţătură, la concursuri şi olimpiade școlare, la activităţile școlare şi extrașcolare, 

precum şi pentru o atitudine civică exemplară. 

 

Art.75 

 Elevilor care comit abateri disciplinare li se aplică, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiunile prevăzute 

la art.16-29 din Statutul elevului, aprobat prin OM nr.4742din 10/08/2016. 

 

Art.76 

Obligaţiile specifice elevilor Colegiului Tehnic “Ion Creangă” sunt următoarele:  

1. Elevii trebuie să cunoască viziunea, misiunea şcolii și imnul. 

2. Elevii trebuie să manifeste atât în şcoală cât şi în afara ei un comportament civilizat. 

3. Este interzis să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția 

elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul intern. 

4. Elevii trebuie să fie punctuali. Întârzierile repetate ale elevilor pot fi sancţionate. 

5. Elevii aşteaptă în linişte profesorul. 

6. Este interzis elevilor să iasă din clasă în timpul lecţiei. Excepţie fac doar urgenţele-problemele de 

sănătate. 

7. Elevii sunt obligaţi să respecte disciplina atât în timpul orelor cât şi în pauze. 

8. Elevii au obligaţia de a păstra bunurile şcolii (mobilier, instalaţii, panouri, lambriuri, pereţi, uşi toalete şi 

clase, etc.) 
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(1) Dacă se constată deteriorarea sau distrugerea unui obiect/mijloc al şcolii, elevul care a produs paguba 

are obligaţia să-şi anunţe dirigintele iar acesta va semnala cazul administratorului. 

(2) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt 

obligați să informezePărinții cu privire la aceste pagube. 

(3)Dacă distrugerea este intenţionatăse aplică mai intai o observatie individuala ce trebuie însoțita de o 

consiliere și apoi una scrisă (daca este repetabila)şise va scădea nota la purtare cu 2 puncte în cazul 

în care nu își informeaza parintele pentru a remedia paguba. 

9.Este interzis elevilor săînscripţioneze băncile, pereţii sau zidurile şcolii.  

10. Elevii au obligaţia de a respecta regulile de protecţia muncii în laboratoare, săli de clasă, cabinete, 

săli de sport, terenuri de sport, în incinta şi curtea şcolii și vor semna un proces-verbal de prelucrare 

regulament. 

11. Este interzisă aducerea în şcoală de băuturi alcoolice, arme albe, de foc sau contondente, substanţe 

periculoase, droguri, petarde, pocnitori, etc.Nerespectarea acestui articol va duce la aplicarea mustrării 

scrise până la exmatricularea din unitate (pentru clasele XI-XII) şi scăderea notei la purtare cu cel puţin 

două puncte pentru elevii din învăţământul obligatoriu. 

12. Este interzis fumatul, consumul de alcool, droguri, substanţe etnobotanice în incinta scolii. 

(1)Pentru fumat, elevul primeşte mustrarea verbală, scrisă şiva avea nota scăzută la purtare cu cel puţin 2 

puncte. 

(2)Pentru consumul de alcool, droguri, substanţe etnobotanice, elevii vor prin mustrare scrisă şi le se va 

scădea nota la purtare între 2- 4 puncte, sau alte măsuri disciplinare stabilite de consiliul clasei/ consiliul 

profesoral. 

(3)Eleviiaflaţi în situaţiile menţionate mai sus, vor fi consiliaţi de către diriginţi şi consilierul școlar. 

13.Elevilor le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, a IPAD-urilor, în orele de curs, al examenelor 

și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere este permisă utilizarea telefoanelor mobile numai 

cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.Pe durata 

orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza în locuri special amenajatedin sala de clasa, setate astfel 

incat sa nu deranjeze procesul educativ.Elevilor care nu respectă prevederile acestui articol li se va aplica 

mustrare scrisă,fiind scăzută nota la purtare cu cel puţin 1 punct. 

14. Înregistrarea de către elevi-părinţi profesori alte persoane a orelor de curs este interzisă fără acordul 

directorului. Înregistrările pot fi folosite numai în scop didactic.  

15. Elevii au obligaţia de a folosi doar grupurile sanitare care le sunt destinate, de a le folosi în mod 

civilizat şi de a păstra curăţenia. 

16.În cazul în care profesorul din diverse motive nu ajunge la oră, elevii sunt obligaţi să stea în sala de 

clasă fără să deranjeze alte orele sau sa anunte dirigintele clasei pentru rezolvarea problemei.  

În astfel de situaţii, numai cu acordul directorului, pot ieşi în curtea şcolii sau pot pleca acasă, după caz. 

17. Elevii au obligativitatea de a păstra manualele școlare în bună stare şi de a le preda la finele anului 

școlar. 

18.Cărţile împrumutate de la bibliotecă trebuie păstrate cu grijă şi predate la termen. 

19.În cazul pierderii unui manual sau a unei cărţi împrumutate de la bibliotecă, elevii au obligaţia de a 

cumpăra manualul/cartea sau de a plăti contravaloarea acestora. 

20. Elevii aleşi şefi ai clasei participă la întrunirile consiliului elevilor şcolii şi se implică în rezolvarea 

problemelor clasei, comunicând permanent cu dirigintele clasei. 

21. Elevilor le este interzis, atât în interiorul şcolii cât şi în apropierea acesteia, să se implice în conflicte, 

acte de violență, agresiuni fizice și verbale cu colegii, profesorii, cu personalul şcolii, cu părinţii altor elevi, 

cu persoane străine. 
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(1) În cazul în care apar vătămări corporale grave, elevii vinovaţi vor primi mustrare scrisă şi scăderea 

notei la purtare cu 3 puncte sau conform hotărârilor Consiliului Clasei/Comisiei pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității/Consiliului profesoral. 

(2) În cazul în care apar vătămări corporale uşoare, elevilor vinovaţi de producerea acestora, li se va 

aplica sancțiunea de mustrare scrisă și li seva scădea nota la purtare cu 1-2 puncte. 

22. Este interzis elevilor să săvârșească acte de amenințare, șantaj și hărțuire asupra unui/unor 

elevi/eleve ai/ale școlii, precum și asupra personalului didactic și nedidactic, atât fizic cât și verbal, 

indiferent de modalitatea de comunicare: orală, scrisă (rețele de socializare, email, scrisoare, etc.).  

(1) În cazul în care apar astfel de situații, elevii vinovaţi vor primi mustrare verbala șiscrisăşi scăderea 

notei la purtare cu 1-3 puncte sau conform hotărârilor Consiliului clasei/Comisiei pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității/Consiliului profesoral. 

(2) În cazul în care gravitatea faptei depășește latura administrativă, aceasta va intra în competența 

organelor de poliție. 

23.Orice problemă apărută la nivelul clasei se aduce la cunoştinţa dirigintelui/profesorului de 

serviciu/paznicului/conducerii liceului. 

24. Este interzisă instigarea colegilor sau a prietenilor împotriva altor colegi, indiferent de motive. 

25. Orice încercare de constituire a unor grupuri agresive va fi semnalată organelor de poliţie. 

26. Elevii cu probleme de adaptare școlară, de disciplină, de comportament sau cu probleme personale 

sunt îndrumaţi de către diriginte către cabinetul de consiliere școlară, după consultarea cu părinţii şi cu 

acordul acestora. Deranjarea orelor în mod repetat, atrage după sine, mustrare orala apoi scrisă şi 

scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

27.Elevii au obligaţia de a avea un limbaj şi o atitudine corespunzătoare atât în timpul orelor cât şi în 

pauze, pe terenul de sport sau în curtea şcolii. 

28.Elevilor le este interzisă folosirea unui limbaj vulgar, jignitor la adresa colegilor, cadrelor didactice sau 

a personalului nedidactic. 

29. Elevilor nu le este permis să înregistreze, să fotografieze secvenţe de lecţii, activităţi sau persoane 

fără acordul conducerii. Nerespectarea acestui articol atrage scăderea notei la purtareconform hotărârilor 

consiliului clasei / consiliului profesoral. 

30. Comportamentul civilizat trebuie respectat şi în afara şcolii.  

31.Elevii care beneficiază de transport gratuit trebuie să manifeste un comportament civilizat atât în 

mijlocul de transport cât şi în staţii. 

(1)Încălcarea normelor de conduită în mijloacele de transport precum şi în staţii puse la dispoziţie de 

unitatea școlară, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează prin mustrare scrisă şi scăderea notei 

la purtare cu 2 puncte. 

(2) În funcţie de gravitatea abaterii transportul elevului poate fi sistat. 

(3)Sistarea transportuluipentru elevul care a comis o abatere deosebit de gravă se aprobă de Consiliului 

Profesoral. 

32.Numărul de absențe ce pot fi motivate prin cererea părinţilor este de 20 orepe semestru. Aceste cereri 

vor fi aprobate de director. 

33. Absenţele pentru care nu s-a adus motivare medicală sau cerere din partea părinţilor, în termen de 7 

zile de la revenirea elevului la scoală, vor rămâne nemotivate.  

34.Este interzisă utilizarea echipamentelor media din sălile de clasă, în alte scopuri decât cele didactice 

(ascultare muzică, vizionare filme cu conţinut neadecvat vârstei şi locaţiei, neinstalarea programelor fără 
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acordul profesorului).Nerespectarea prevederilor acestui articol, atrag ca sancţiuni: mustrarea scrisă şi 

scăderea notei la purtare cu cel puţin1 punct. 

35.Elevii trebuie sa aibă o ținută decentă în incinta școlii. 

36.Elevii pot participa la programele de pregatire suplimentară organizate în cadrul Colegiului Tehnic Ion 

Creangă, (Proiectul Rose) și la repetiții pentru realizarea proiectului Balul Bobocilor numai după 

finalizarea cursurilor. 

 

Art.77 

Măsurile privind scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea abaterilor, se pot diminua/anula, dacă 

elevul sancţionat dovedeşte un comportament ireproşabiltimp de opt săptămâni de la aplicarea mustrării 

scrise saupână la încheierea semestrului/anului școlar. 

 

 

XVI.CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

Art.78 

(a) Consiliul elevilor reprezintă interesele elevilorla nivelul unităţii de învăţământ, stabilind legătura între 

corpul profesoral şi consiliul elevilor; 

(b) Consiliul elevilor este format din reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă gimnazială şi liceală; 

(c) În cadrul şedinţelor consiliului elevilor, reprezentanţii elevilor îşi exprimă opinia în legătură cu 

problemele care îi afectează în mod direct; 

(d) Elevii se implică în luarea deciziilor la nivelul şcolii prin Consiliul elevilor.  

 

Art.79 

a)Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, conform art. 39- 47 din Statutul elevului, 

aprobat prin OM nr.4742din 10/08/2016; 

b) Cei care doresc să candideze pentru Consiliul elevilor trebuie să aibă recomandare din partea 

profesorilor şi să participe la un interviu (juriu elevi-părinţi-profesori). 

 

Art.80 

Consiliul elevilor face propuneri pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie. 

 

 

XVII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ  

Art.81 

(1)Activităţile educative extrașcolare se pot organiza la nivelul fiecărei clase, la nivelul mai multor clase, 

pe cicluri de învăţământ sau la nivelul unităţii. 

(2)În unitatea de învăţământ, de regulă, dirigintele organizează activităţi educative extrașcolare. 

(3)Activităţile educative extrașcolare pot fi propuse şi organizate de orice cadru didactic al şcolii sau de 

parteneri educaţionali. 

(4)Activitatea educativă extrașcolară este reglementată ROF. 

(5) Activitatile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de învățământ, 

împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu optiunile elevilor și consiliului reprezentativ al Părinților 

și a Asociatiei dePărinți de la Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ, tutorilor sau sustinatorilor 

legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ. 
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Art.82 

Coordonatorul de proiecte şi programe educative centralizează toate activităţile extrașcolare desfăşurate 

şi realizează raportări periodice în consiliul profesoral sau consiliul de administraţie. 

 

XVIII.EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

 

Art.83 

Evaluarea rezultatelor învăţării şiîncheierea situaţiei școlare se realizează în conformitate cu precizările 

articolelor 112-138 din ROFUIPdin 19/09/2016 și cu modificarile aduse prin Anexa la Regulament-cadru 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 36, 37, 

38, 39, 40, 41. 

 

Art.84 

(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice 

alebeneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) chestionări orale; 

b) lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate şi proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii; 

g) probe practice; 

h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare. 

 

Art.85 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prinnote de la 1 la 10 în învățământul secundar și în 

învățământul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma „Nota/data”,  

(3)pentru frauda constatată la evaluarile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor 

organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului Regulament se acorda nota 1 sau, după 

caz calificativul insuficient. 

(4) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de 

catre cadrul didactic care le acordă. 

(5) Notele acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplinaă de studiu, exclusiv nota de la lucrarea 

scrisă semestrială (teza), trebuie sa fie cel putin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 

planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 

calificative/note este de două. 

(6) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie sa fie corelat 

cu numărul de ore alocate fiecarui modul în planul de învățământ, precum și cu structura modulului, de 

regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de 

două. 

(7) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui 

scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se pastrează în unitatea de învățământ 

până la sfârșitul anului școlar. 
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Art.86 

(1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la formă de învățământ cu frecvență, încetează la 

vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la aceastăvârstă și care 

au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ 

cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă. 

(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de 4ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au 

absolvit învățământul primar până la vârsta de 15 ani, precum și persoanele care au depasit cu mai mult 

de 4 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au absolvit învățământul secundarinferior, 

gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua șansă”, conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  

 

Art. 87.  

(1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din alta 

țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României 

activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte tari pot dobandi calitatea de elev în 

Romania numai după recunoasterea sau echivalarea de catre inspectoratele școlare judetene, 

respectiv de catre minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor 

de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

(2) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se 

face, prin decizie, de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu 

pentru care se solicităînscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ, din care fac parte 

directorul/directorul adjunct și un psiholog/ consilier școlar. 

(3) Dosarul de echivalare va fi depus de catre părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea 

de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite dosarul catre 

inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este 

transmis, în maximum 5 zile de la inregistrare, de catre inspectoratul școlar, catre compartimentul de 

specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a XII-a, pentru recunoașterea și 

echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educației Naționale 

emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului. 

 

Art.88. 

La toate lucrările scrise, teste, teste sumative etc., profesorii au obligaţia: 

(1) Să prezinte modul în care se va face notarea (baremul de corectare şi notare); 

(2) Sa supravegheze elevii în timpul lucrărilor scrise; elevul surprins copiind va priminota 1 la 

disciplina respectivă, iar profesorul va păstra materialele utilizate pentru fraudă; 

(3) Să corecteze lucrările într-un timp cât mai scurt (o săptămână), returnând elevilor lucrările 

corectate; 

(4) Sa evalueze corect cunoştinţele elevilor. 

(5) Să respecte volumul şi ritmicitatea notării. 

 

 

XIX. EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Art.89 

(1) Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt: 

a) examen de corigență pentru elevii declaraţi corigenţi; 

b) examen de încheiere a situaţiei școlare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene; 

(2) Organizarea în unitatea de învăţământ, a examenelor şi evaluărilor naţionale, se face conform 

metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; 

(3)Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ respectăarticolele 139-

147ROFUIPdin19/09/2016 cu modificarile aduse prin Anexa la Regulament-cadru de organizare și 

functionare a unităților de învățământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 42. 

 

XX. TRANSFERUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

Art.90 

Elevii au dreptul să se transfere 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 de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederilearticolelor 148-

160din 182 ROFUIPdin 19/09/2016. cu modificarile aduse prin Anexa la Regulament-cadru de organizare 

și functionare a unităților de învățământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

Art.91 

La nivelul Colegiului Tehnic,, Ion Creangă” se acordăprioritate solicitărilor de transfer care îndeplinesc 

criteriilespeciale aprobate de CA şi anume: 

a) Elevul are o situaţie medicală specială sau o situatiesocială susţinută de Compartimentul Asistenţă 

socială.  

b) Media solicitantului și comportamentul în societate să corespundă profiluluiunitățiișcolare. 

 

Art.92 

Transferul de la o clasă la alta, se aprobă prin excepţie pe parcursul semestrului, cu fundamentare din 

partea părinţilor şi acordul Consiliului de Administraţie. 

 

 

XXI. EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.93 

Unitatea de învăţămînt este evaluată în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

 

Art.94 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei se realizează conform precizărilor art. 163-166 din ROFUIPdin 

19/09/2016. 

 

Art.95 

Evaluarea extrenă se realizează în conformitate cu art. 167 din ROFUIPdin 19/09/2016. 

 

XXIII. PARTENERII EDUCAŢIONALI 

Art.96 
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Drepturile şi îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt conform art.168-175 din 

ROFUIPdin 19/09/2016 cu modificarile aduse prin Anexa la Regulament-cadru de organizare și 

functionare a unităților de învățământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 50, 52, 53. 

 

Art.97  

a)Consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților de la Colegiul Tehnic Ion Creangăeste 

constituită din toţi părinţii elevilorde la clasă. Conform precizărilor art 176-177 ROFUIPdin 19/09/2016; 

b)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 45 zile 

calendaristice de la inceperea cursurilor anului școlar. 

c)La nivelui Colegiului Tehnic “Ion Creangă” functionează un Consiliu reprezentatival părinților care este 

o structură, fără personalitate juridică, a carei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat 

prin hotărârea adunării generale a președinților comitetelor de părinți din unitatea de învățământ, care nu 

are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi 

finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitatile unității de învățământ 

prin acțiuni cu caracter logistic - voluntariat. El functioneaza conform ROFUIP din 19/09/2016 art182-185 

și cu modificările aduse prin Anexa la Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar nr.3027/08.01.2018, punctul 56, 57, 58. 

d) La nivelui Colegiului Tehnic “Ion Creangă” s-a constituit, din 2013, Asociatia dePărinți în conformitate 

cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.  

 

Art.98 

Comitetul de părinţi se înfiinţează la nivelul fiecărei clase în conformitate cu art. 178-181 ROFUIPdin 

19/09/2016. 

 

Art.99 

Consiliul reprezentativ al părinţilor și AsociatiaPărinților de la Colegiului Tehnic „Ion Creangă”este 

constituit/constituită la nivelul unităţii de învăţământ conform prevederilor art. 182-185 ROFUIPdin 

19/09/2016 

 

Art.100 

Colegiul Tehnic Ion Creangă încheie un contract educaţional cu părinţii, la înscrierea elevilor, în 

conformitate cu art. 186-188, ROFUIP din 19/09/2016 la fiecare început de an școlar cu parintii elevilor 

din clasa a IX-a. Modelul de contract educaţional este precizat în anexa 4. 

 

Art.101 

Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea 

de învățământ în strângerea fondurilor. 

 

Art.102 

Drepturile şi îndatoririle specifice părinţilor elevilor Colegiul Tehnic Ion Creangă sunt următoarele: 

1.Părinţii au obligaţia de a veni la şcoală periodic, cel puţin o dată pe lună, pentru a se interesa de situaţia 

la învăţătură şi disciplină a propriilor copii și vor semna în caietul dirigintelui data întâlnirii. 

2. Părinţii au obligaţia de a-şi trimite copiii la şcoală. 
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Părintele/susţinătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului pe perioada învăţământului obligatoriu 

este sancţionat cu amendă cuprinsă între 100-1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunităţii. 

3. Părinţii trebuie să manifeste respect faţă de cadrele didactice. 

4. Sunt interzise comportamente neadecvate în incinta unităţii de învăţământ (agresiuni fizice, psihice, 

verbale). În caz contrar, faptele săvârșite vor intra sub incidența Legii nr. 61/1991, republicată, privind 

sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (art. 2, 

pct. 1 și 13). 

5. Accesul părinţilor/persoanelor străine în unitate este permis numai pe legitimării acestora de către 

paznici, conform procedurii de acces în unitate.Legitimarea este obligatorie.În caz contrar aceștia nu vor 

avea acces în instituție.  

6.Părinţii nu au voie să deranjeze cadrele didactice în timpul orelor de curs. Orice discuții cu cadrele 

didactice vor avea loc în cadrul ședințelor cu părinții, la orele de consultație, în pauze sau atunci când 

sunt solicitați de către directori/diriginți/profesori. 

7. Orice probleme, propuneri, sugestii legate de activitatea didactică pot fi aduse la cunoştinţa conducerii 

unităţii de învăţământ, fiind respectat programul de audienţe. 

8. Nu trebuie făcute comentarii negative la adresa anumitor cadre didactice în faţa copiilor. 

9. Orice nemulţumire se discută mai întâi cu cadrul didactic respectiv şi dacă situaţia o impune se aduce 

la cunoştinţa conducerii. 

10. Părinţii nu trebuie să dea crezare copiilor înainte de a asculta şi opinia cadrelor didactice privind o 

anumită situaţie apărută. 

11. Părinţii trebuie să asigure ţinuta copiilor astfel încât aceasta să coincidă cu cerinţele şcolii. 

12. Părinţii nu au voie să folosească un limbaj neadecvat fataproprii copiisau să pedepsească alti 

copii.Probleme de acest gen se rezolvă discutând cu dirigintele/ profesorii/conducerea şcolii. 

13. Părinţii au obligaţia să-şi încurajeze copiii în eforturile lor de a învăţa şi de a le crea un cadru optim 

activităţii de studiu individual. 

14. Părinţii au obligaţia de a respecta programul de lucru al serviciilor secretariat, contabilitate, 

administraţie, conducere. 

15. Orice părinte poate veni cu propuneri privind îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în unitatea școlară. 

16. Părinţii trebuie să-şi asume răspunderea pentru comportamentul civilizat şi respectarea normelor de 

conduităa propriilor copii atât în mijlocul de transport pus la dispoziţie de unitatea școlară (în excursii) cât 

şi în staţii. 

17. Părinţii trebuie să ştie căîn cazul în care eleviiîncalcă normele de conduită, comiţând abateri 

disciplinare, elevilor li se aplică sancţiuni conform regulamentului școlar iarsancţiunea primită, în funcţie 

de gravitatea abaterii, poate conduce lasistarea transportului.  

18.La nivelul claselorse constituie comitetul de părinţi al clasei şi comitetul reprezentativ al părinţilor.  

19. Atribuţiile şi obligaţiile acestor comitete sunt precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

20. În cazul elevilor cu probleme de ordin medical care determină abateri comportamentale, părinţii au 

obligaţia să se angajeze într-un program de remediere, consiliere școlară, consiliere psihologică, 

supraveghere medicală de specialitate. 

21. Părinţii care fac parte din Consiliul de Administraţie al şcolii, au acces în unitate, oricând solicită acest 

lucru. 

22. Părinţilor care îşi aduc copiii la cabinetul de consiliere școlară le este permis accesul în şcoală numai 

în intervalul orar stabilit de consilierul școlar.  
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23. Părinţii nu au voie să filmeze - înregistreze activităţile didactice - şedinţele cu părinţii şi nici discuţiile 

particulare purtate cu cadrele didactice, în incinta unităţii. 

24. Părinţii elevilor vor semna un proces verbal de luare la cunoştinţă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare și al RI al Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă”având obligaţia de a-l respecta și de asemenea 

trebuie să îşi sprijine copiii în respectarea prevederilor celor doua regulamente. 

25.Părinţii au obligaţia să semneze Acordul de parteneriat în educaţie cu şcoala şi să-l respecte. 

26.Părintele / reprezentantul legal este obligat să semneze de luare la cunoştinţă a notelor obţinute şi să 

semneze carnetul de note. 

 27. Părintele / reprezentantul legal este obligat să ia legătura cu dirigintele, cel puţin, o dată pe lună. 

 28.Părinţii/ reprezentantul legalremediază, în maximum 48 de ore, pagubele materiale, de orice fel, aduse 

obiectelor aflate în patrimoniul şcolii (făcute de proprii copii). 

 

 

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA 

Art.103 

(1) Parteneriate/protocoale încheiate între Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” şi alţi parteneri educaţionali se 

fac în conformitate cu art. 189- 195 ROFUIP din 19/09/2016 și cu modificarile aduse prin Anexa la 

Regulament-cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar 

nr.3027/08.01.2018, punctul 59. 

(2) Principalii parteneri educaţionali ai Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” sunt:Primăria Oraşului Târgu- 

Neamt, Casa Culturii „Ion Creangă”, Poliţia, Biserica. 

 

Art.104 

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” realizeaza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, 

organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, 

în interesul beneficiarilor direcți ai educației pentru realizarea de activități extrașcolare și pentru 

efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor.Protocolul de colaborare conține prevederi clare cu 

privire la responsabilitate părților, referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, 

normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la operatorul economic etc. 

 

Art.105 

ÎN RELAŢIA CU UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, poliţistul de proximitate desfăşoară următoarele 

activităţi: 

1. Colaborează cu unitatea școlară. 

2. În urma unei solicitări scrise, poate primi documentele şi informaţiile necesare unei bune cunoaşteri a 

specificului activităţii școlare şi unei colaborări optime cu unitatea de învăţământ. 

3. Conducerea şcolii va solicita în scris sau telefonic sprijinul poliţistului de proximitate, în situaţii 

prevăzute de documentele fiecărei instituţii.  

4. Participă la ore speciale, dedicate informării şi educării elevilor şi părinţilor, în conformitate cu 

programele derulate de şcoală, poliţie sau comunitatea locală. 

5. Realizează întâlniri periodice cu conducerea unităţii de învăţământ, pentru dispunerea unor măsuri 

comune de menţinere a unui climat de ordine corespunzător în perimetrul școlar. 

6. Realizează activităţi de pregătire antiinfracţională în şcoli, prelucrând legislaţia şi prezentând teme de 

actualitate (consumul de droguri, traficul de fiinţe umane, securitatea persoanei, etc.). 

7. Cunoaşte minorii problemă şi ia legătură cu părinţii acestora. 
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8. Identifică membrii grupurilor ce acţionează în şcoli şi în preajma acestora, monitorizează activitatea şi 

ia măsuri legale pentru dezmembrarea şi neutralizarea acestora. 

9. Orice acţiune în şcoală va fi realizată cu acordul conducerii şcolii şi în prezenţa unui cadru didactic 

desemnat de director. 

10. Acţiunile care îi implică pe elevi se vor desfăşura, de regulă, în şcoală. Acţiunile care îi implică pe 

părinţi se pot desfăşura şi la sediul poliţiei, după caz. 

11. Numele poliţistului şi numărul de telefon la care poate fi găsit, vor fi afişate în unitatea de învăţământ, 

permanent, la loc vizibil. 

 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art.106 

Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. 

 

Art.107 

Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin 

semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare 

al unităţii de învăţământ. 

 

Art.108 

Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor documentelor care 

reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză. 

 

Art.109 

Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi 

se sancţionează conform prevederilor legale. 

 

Art.110 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

anterior. 

 

Art.111 

Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe: 

 

Anexa 1- Organigrama instituției 

Anexa 2- Comisiile metodice constituite în anul școlar 2019-2020 

Anexa 3.-Contract educational 

Anexa nr 4  Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 

Anexa nr 5 Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă ce 

necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

Anexa nr 6 Nomenclatorul actelor de violență 
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Anexa 2- Comisiile metodice constituite în anul școlar 2019-2020 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE: 

1. prof. Apetrei Gheorghe –directorul  CTIC - preşedinte 

2. prof. Timișescu Dorina  –director adjunct CTIC – membru 

3. prof. Toma Mihaela- director adjunct CTIC-membru 

4. prof. Tiron Ecaterina- cadru didactic- membru 

5. prof. Solomia Mihaela- cadru didactic- membru 

6. prof. Tanasă Elvira- cadru didactic- membru 

 

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT  

(– conform art. 79  -  ORDINUL  Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar) 

 

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Director  APETREI GHEORGHE-coordonator 

2. Director adjunct Timişescu Dorina-responsabil comisie 

Membri: 

3. prof. Arsintescu Steluța - Limbă şi comunicare 

4. prof. Otea Iuliana – Matematică şi Ştiinţe 

5. prof. Lipan Mariana-Roxana – Om şi societate 

6. prof. Mantea Constantin – Tehnologii – Tehnic 

7. prof. Niculescu Eugenia- Tehnologii – Servicii 

8. prof. Roșca Gianina – Tehnologii -Resurse naturale şi protecţia mediului 

 

SUBCOMISII ALE COMISIEI PENTRU CURRICULUM: 

a) COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR 

 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. AXINTE MIHAELA- responsabil comisie 

2. Prof. Boghean Ana-Alis- pentru clasele de gimnaziu 

3. Prof. Butnaru Larisa - pentru clasele a IX a 

4. Prof. Niculescu Eugenia – pentru clasele a X a 

5. Prof. Pavel Daniela - pentru clasele a XI a 

6. Prof. Olariu Mihaela– pentru clasele a XII a 

7. Prof.  Leonte Cornelia– pentru clasele de  profesională 

 

b) COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI  

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. MURARIU CIPRIAN-CONSTANTIN - coordonator comisie 

2. prof. Manole Vasile - membru 
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2. COMISIA DE  EVALUARE ȘI  ASIGURARE A CALITĂȚII: 

Componenţă (nume, funcţie) 

• Prof. APETREI GHEORGHE -  coordonator 

• Prof. Iftime Mihaela – responsabil 

• Prof. Mantea Constantin – membru 

• Prof. Toma Mihaela - membru 

• Prof. Murariu Ciprian-Constantin -  reprezentant al sindicatului, 

• prof. Lipan Roxana- reprezentant al părinţilor, 

• Tanasă Denis - reprezentant al elevilor, 

• Luculescu Vasile- reprezentant al Consiliului Local.  

 

3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. dir. adj. prof. TIMIȘESCU DORINA – responsabilprof. Butnaru Larisa  - membru 

3. prof. Toma Mihaela- membru 

4. prof. Manolache Vasile- membru 

5. prof. Apetrei Daniela – membru 

6. prof. Apetrei Elena- membru 

 

4. COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚA 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. APETREI GHEORGHE – directorul unităţii – coordonator  

2. Administrator Boghean Sorin-Constantin - responsabil  

3. Membri: prof. Solomia Mihaela - membru 

                 prof. Zamă Cristinel - membru 

                 prof. Iftime Iulian - membru 

 

5 . COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN: 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. TIMIȘESCU DORINA-director adjunct - coordonator 

2. Prof. Tiron Ecaterina-membru 

3. Prof.  Axinte Mihaela-membru 

4. Prof. Tanasă Elvira – membru 

5. Ion Vasilica – membru 

6. Anegroaei Anișoara- membru. 

7. Cîrjă Maria-Eufrosina-membru 

 

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA  VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI 

DISCRIMINĂRII  ÎN MEDIUL ȘCOLARȘI PROMOVAREA  INTERCULTURALITĂȚII 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. APETREI GHEORGHE- directorul unitatii-coordonator 

2. prof. Toma Mihaela- director adjunct- responsabil 

Membri: 
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3. prof. Sturza Cătălina-Elena 

4. prof. Iftime Iulian  

5. prof. Timișescu Ovidiu  

6. prof. Pavel Daniela  

7. prof. Lipan Mariana-Roxana 

8. prof. Salomia Mihaela 

 

7.COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE  

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. TOMA MIHAELA - director adjunct- responsabil; 

2. Prof. Pavel Daniela - consilier educativ; 

3. Prof. Solomia Mihaela - membru 

4. Prof. Apetrei Daniela- membru; 

5. Prof. Andrușcă Andreea-membru; 

6. Prof. Ticu Ana-Maria- membru; 

7. Prof. Barna Claudia-membru; 

8. Prof. Niculescu Eugenia-membru; 

9. Prof. Sauciuc Gheorghe-membru; 

10. Prof. Mihalschi Elena-Alina- membru; 

11. Prof. Arsintescu Steluța-membru; 

12. Prof. Boghean Ana-Alis – membru; 

13. Prof. Menchu-Rosal Florentina - membru; 

14. Prof. Sturza Elena-Cătălina- membru 

15. Prof. Filip Gabriella- membru 

16. Prof. Lipan Mariana-Roxana 

 

COMISIA PENTRU REVIZUIREA ROF ȘI RI  

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. TOMA MIHAELA - director adjunct- coordonator; 

2. Prof. Pavel Daniela- membru; 

3. Prof. Apetrei Gheorghe - membru 

4. Prof. Mantea Constantin-membru; 

5. Prof. Iftime Mihaela- membru; 

6. Prof. Tanasă Elvira-membru; 

7. Prof. Otea Iuliana-membru; 

8. Ion Vasilica- membru 

9. Cojocariu Liliana- membru 

10. Prof. Murariu Ciprian-membru; 

 

COMISIA PARITARĂ  

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. Apetrei Gheorghe – membru 

2. Prof. Timișescu Dorina- membru 

3. Prof. Mantea Adriana-membru 

4. Prof. Toma Mihaela – membru 
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5. Prof. Murariu Constantin-Ciprian - membru 

6. Prof. Zamă Cristinel – membru 

7. Prof. Manolache Vasile - membru 

8. Prof. Țiței Dragoș-Constantin- membru 

 

Comisii metodice: 

RESPONSABILI  CATEDRE/  COMISII METODICE 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. Prof. Filip Gabriella- Limba şi literatura română 

2. Prof. Boghean Ana-Alis - Limba engleză 

3. Prof. Porumbescu Georgeta - Limba franceză 

4. Prof. Otea Iuliana – Matematică  

5. Prof. Butnaru Larisa - Fizică 

6. Prof. Axinte Mihaela – Chimie 

7. Prof. Apetrei Daniela - Biologie-Protecţia mediuluiProf. Spiridon Elena-Diana - Istorie-Geografie 

9.  Prof.  Lipan Roxana - Socio-umane 

10.  Prof. Ghiorghiță Doinița – Religie 

11.  Prof. Creangă Emil- Educaţie fizică şi sport 

12.  Prof. Pavel Daniela- Informatică 

13.  Prof. Tanasă Iulia - Economic Administrativ 

14.  Prof. Niculescu Eugenia - Alimentaţie publică şi turism 

15. Prof. Iftime Brîndușa –Ionela - Agricultură-Silvicultură 

16. Prof.  Ioan Lucian  - Electrotehnică/ Electromecanică 

17. Prof.  Iftime Mihaela – Mecanică, Maiştri instructori (mecanică şi transporturi), Construcţii 

 

COMISII DE LUCRU: 

Comisia pentru  actualizare PAS  

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. APETREI GHEORGHE – directorul unităţii - coordonator 

2. dir. adj. prof. Timişescu Dorina - membru 

3. dir. adj. prof. Toma Mihaela - membru 

4. Secretar Ion Vasilica - membru 

5. Laborant Liliana Cojocariu - membru 

 

Comisia pentru gestionarea  Sistemului  Informatic  Integrat  al Învățământului din România SIIIR  

• Număr decizie 245/18.10.2019 

Componenţă (nume, funcţie) 

Preşedinte: director, prof. Gheorghe Apetrei, tel.0745618158, email genut_apetrei@yahoo.com 

Administrare: responsabil, laborantLiliana Cojocariu, tel.0754641452, email 

cristinacojocariu@yahoo.com 

   Comunicare: responsabil, laborantLiliana Cojocariu, tel.0754641452, email 

cristinacojocariu@yahoo.com 

  

         Coordonator: director  adjunct, prof. Timișescu Dorina, 

         tel.0751212799, email dorinatimisescu@yahoo.com 

mailto:genut_apetrei@yahoo.com
mailto:cristinacojocariu@yahoo.com
mailto:cristinacojocariu@yahoo.com
mailto:dorinatimisescu@yahoo.com
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Plan şcolarizare : responsabil, secretar șefVasilica Ion, tel.0787349274, email vasilica.ion_ctic@yahoo.com 

Managementul unităţilor de invatamant: responsabil, secretar șefVasilica Ion, tel.0758460413, email 

vasilica.ion_ctic@yahoo.com 

Date financiare: responsabil, contabil sef, Maria-Eufrosina Cîrjă, tel.0748234910, email mia_cirja@yahoo.com 

Resurse umane : responsabil, secretar, Anișoara Anegroaei, tel.0741397319, email 

anisoaraanegroaei@yahoo.ro 

 

Date statistice : responsabil, secretar șefVasilica Ion, tel.0787349274, email vasilica.ion_ctic@yahoo.com 

 

Coordonator: director adjunct, prof. Toma Mihaela, 

tel.0787316832, email officeprobest@yahoo.com 

Reţea şcolara: responsabil, secretar șefVasilica Ion, tel.0787349274, email vasilica.ion_ctic@yahoo.com 

Programe sociale: responsabil, laborant, Cristina Ichim, tel.0753849707, email 

cristinaraucescu@yahoo.com 

Catalog:responsabil, secretar, Roxana  Muraru,tel.0742948107, emailmuraruroxana@yahoo.com 

 Managementul elevului: responsabil, laborantLiliana Cojocariu, tel.0754641452, email 

cristinacojocariu@yahoo.com 

Resurse materiale: responsabil Sorin-Constantin Boghean, tel.0744929266, email 

sorin_3030@yahoo.ro 

 

Comitetul de siguranță 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. APETREI GHEORGHE - directorul unității -  președinte 

2. Membri: 

Ing. Boghean Sorin-Constantin- administratorul unității 

Prof. Zamă Cristinel 

Prof. Spiridonescu Constantin 

Prof. Buzdea Gheorghiță 

Prof. Sauciuc Gheorghe 

 

Comisia pentru bani de liceu 

Componenţă (nume, funcţie) 

Preşedinte  – Prof.APETREI GHEORGHE 

Membri  -   Cojocariu Liliana 

- Ichim Cristina  

- Catană Ana – Gabriela 

- Manoliu Maria 

 

Comisia pentru acordarea bursei profesionale 

Componenţă (nume, funcţie) 

Preşedinte: Prof. APETREI GHEORGHE -directorul unității 

Membri:   Manoliu Maria – administrator financiar   

 Cîrjă Maria-Eufrosina- contabil șef  

 Prof. Bodron Nicoleta 

 Prof. Ghiorghiță Doinița 

mailto:vasilica.ion_ctic@yahoo.com
mailto:vasilica.ion_ctic@yahoo.com
mailto:mia_cirja@yahoo.com
mailto:anisoaraanegroaei@yahoo.ro
mailto:vasilica.ion_ctic@yahoo.com
mailto:officeprobest@yahoo.com
mailto:vasilica.ion_ctic@yahoo.com
mailto:cristinaraucescu@yahoo.com
mailto:muraruroxana@yahoo.com
mailto:camineta2001@gmail.com
mailto:camineta2001@gmail.com
mailto:camineta2001@gmail.com
mailto:cristinacojocariu@yahoo.com
mailto:sorin_3030@yahoo.ro
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 Prof. Andrei Daniel-Iulian 

 Prof. Roșu Petruță 

 Prof. Zamă Cristinel 

 Prof. Ionescu Vasile 

 Prof. Filip Radu 

 Prof. dr. Creangă Emil 

 Prof. Manole Mihai 

             Prof. Roșu Irinuca 

 Prof. Ioan Lucian 

Prof. Leonte Cornelia 

 

Consiliul CDI 

Componenţă (nume, funcţie) 

1. prof. APETREI GHEORGHE- director – coordonator 

2. prof. Arsintescu Steluța - responsabil 

3. Prof. Toma Mihaela - Catedra de Limba și literatura română - membru 

4. Informatician Guşavan Andrei -membru  

5. Bibliotecar - Spiridonescu Magda- membru 

 

Echipa pedagogică a CDI-ului 

Componenţă (nume, funcţie) 

Responsabil: Arsintescu Steluţa 

Prof. Toma Mihaela -sprijin în derularea activităţilor din CDI şi realizarea revistei şcolare  

Prof. Barna Claudia - sprijin în realizarea materialelor/documentelor CDI  

Prof. Lipan Roxana - dezvoltarea de parteneriate: biblioteci, librării, unităţi şcolare  

Prof. Boghean Alis - descoperirea altor locuri pentru lectură: biblioteci, librării 

Prof. Spiridon Diana Elena - sprijin în achiziţionarea de materiale biblioteconomice  

Prof. Spiridonescu Constantin - sprijin în realizarea de proiecte si implementarea lor  

Prof. Axinte Mihaela - actualizarea documentaţiei pe discipline  

Prof. Paşcu Constantin - sporirea eficienţei CDI-ului 

Prof. Apetrei Daniela - iniţierea elevilor şcolii către respectarea mediului înconjurător 

Prof. Niculescu Eugenia - realizarea de afişe pentru diverse activităţi 

Prof. Toma Mihaela – organizarea activităților cultural-artistice și de omagiere 

Bibliotecar Spiridonescu Magda - organizează, întocmeşte, sprijină desfăşurarea activităţilor din CDI 

cât si realizează sarcinile biblioteconomice 

 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

prof. PAVEL DANIELA 

 

Secretarul Consiliului Profesoral: prof. AXINTE MIHAELA 

Secretarul Consiliului de Administrație: ION VASILICA 

 

Responsabil cu primirea, depozitarea și distribuirea către elevi a produselor lactate și de 

panificație din programul ”Corn și lapte”: tehnician Manoliu Maria 
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Anexa 3 

 

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr. 5079/2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modoficările şi completările ulterioare, se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare: 

1. Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu sediul în TârguNeamt, reprezentat prin director, dl prof. Apetrei 

Gheorghe 

2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept familiile elevilor, 

reprezentată prin dna/dl..................................................................................părinte/tutore/susţinător legal al 

elevului, cu domiciliul în......................................................................................................................,  

3. Beneficii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept școlari şi elevi, reprezentat 

prin elevul............................................................................................................... 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei. 

 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţiilor de învăţământ. 

 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă școlară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare; 

d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile 

legislaţiei specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanţă cu 

valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică 

a beneficiarului primar al educaţiei; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din tnvăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau fizic 

beneficiarul primar al educaţiei; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu 

condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun moment 

în pericol sănătatea şi integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei, respectiv a personalului 

unităţii de învăţământ; 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios. 
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2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa școlară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru școlarizarea 

acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea de 

învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate 

a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ; 

c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al 

educaţiei; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar al educaţiei; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ. 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în 

cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele 

de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, 

cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi 

a personalului unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 

personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu 

sau al profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ. 

 

VI. Alte clauze:  

- Elevii trebuie să aibă o ţinută decentă.  

- Nerespectarea acestei clauze, duce la scăderea notei la purtare, conform Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare. 

- Comunicarea familiei cu şcoala trebuie să se realizeze conform programului stabilit (audienţe, consultaţii, 

şedinţe cu părinţii). 
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- Părintele/susţinătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului pe perioada învăţământului obligatoriu poate 

fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100-1.000 lei sau este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

- Sunt interzise comportamente neadecvate în incinta unităţii de învăţământ (agresiuni fizice, psihice, verbale). 

În caz contrar, faptele săvârșite vor intra sub incidența Legii nr. 61/1991, republicată, privind sancționarea faptelor 

de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (art. 2, pct. 1 și 13). 

 

Încheiat azi,. ......................, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.  

 

Unitatea școlară,  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”  

 

Director,  

Prof. Apetrei Gheorghe 

 

 

Beneficiar indirect 

Părintele/tutorele/susţinătorul legal.......................................................... 

 

Am luat la cunoştinţă,  

Beneficiar direct, elevul,   

 (în vârstă de cel puţin 14 ani)        
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Anexa nr 4  

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 
 

În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 
învățământ 
 

Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (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 sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 
învățământ 
 

Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 

 

Se sancționează elevul  învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte 

 

Aplică sancțiunea 

 

Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 

 Dirigintele  anunță conducerea unității de învățământ 
 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția deProximitate/DGASPC 

etc.) 

 

Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea 

faptei 

 

Înștiințează Comisia de violență 

 Comisia de violență realizează o anchetă detaliată 
 propune măsuri specifice 

convoacă Consiliul clasei 

 

Se stabilește/propune sancțiunea 

 DiriginteleAplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 

 Completează Fișa de înregistrare a cazului de violențăși o transmite persoanei desemnate 
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de Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date 

 Psihologul școlarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Dirigintele și psihologul școlarcolaborează 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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Anexa nr 5  

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă ce 
necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

 

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, coridoare, 

terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. 

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara curții unității, 

precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din jurul școlii, alte 

spații publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare 
doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev 
cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui comportament 
și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între 
părinții victimei și cei ai agresorului. 

 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare 
(lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată odată 
cu intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112.) 

 În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, conducerea 
școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul care 

asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de izbucnirea sau 

derularea unui act de violență. 

 

Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre existența unui 

eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 

următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 

la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/cadrul didactic 

auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va 

proceda astfel: 

se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de violență respectivă; 

ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va comunica 

imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și solicită o ambulanță; 

directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratuluișcolar; 

în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin 

din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a preveni oeventuală degenerare 

a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, jandarmeriei, poliției locale; 

până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, se vor lua măsuri 

de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul școlii (dacă există), 

conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului școlar, personalului de pază, după care vor lua măsuri 

pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgență; 

vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot 

instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte 

jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute 
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date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și 

nu ar fi cunoscuți de elevi; 

pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta unității de învățământ; 

la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul cum s-a 

întâmplat actul de violență; 

pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 

la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 

identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și cauza/motivul 

incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală pentru soluționarea evenimentului 

semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunțat serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu 

dacă au fost informați pompierii); 

părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi solicitați să se prezinte de 

urgență la sediul școlii; 

echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi pus la curent 

cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de violență, victime și martori, 

precum și activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 

34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau 

s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

 după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se aduce la 

cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în cazul 

distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 

 în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 

personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună la numărul 

de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 

 în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul armei, 

în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de proximitate 

ce vor interveni la solicitare; 

 dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 

 în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 
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Anexa nr 6  Nomenclatorul actelor de violență 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, 

corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat 

lasecuritateaunit

ățiișcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte de 

violență sau 

atentate la 

securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 


