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REGULAMENT  INTERN 

Având în vedere: 

• Legea Educatiei Nationale 1/2011 cu modificările ulterioare; 

• Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificările ulterioare; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 

5079/2016; 

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

• Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările ulteriore, se adoptă prezentul 

Regulament intern care intră în vigoare începând cu anul şcolar  2014/2015 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 Învăţământul postliceal particular din cadrul şcolii respectă legile în vigoare şi obiectivele 

generale şi specifice de învăţământ precizate în "Regulamentul Propriu de Funcţionare" al Şcolii 

Postliceale „Regina Maria”. Şcoala asigură pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor, în concordanţă 

cu cererea reală de cadre medii, la un nivel corespunzător, concretizat într-o bună eficienţă externă a 

şcolii. 

Art. 1. Instruirea teoretică şi practică se realizează în limba română, pe o durată de 1-3 ani, 

cursuri de zi, iar documentele şcolare oficiale se întocmesc în limba română.  

Art. 2. Structura anului şcolar se stabileşte prin Ordin al Ministrului Educaţiei Cercetării şi 

Inovării. În situaţii speciale (epidemii, calamităţi, etc.), şcoala poate modifica această structură, conform 

legii în vigoare (având aprobarea M.E.N.), respectând însă numărul de zile lucrătoare pentru anul şcolar 

respectiv. Anul şcolar este alcătuit din două semestre şi vacanţele stabilite prin ordin M.E.N. 

Art. 3. Formaţiunile de studiu (clasele şi grupele) se organizează în conformitate cu prevederile 

Legii Învăţământului. 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 

      Art. 1. Şcoala funcţionează în totalitate pe baza unui curriculum avizat de M.E.N. Acest 

curriculum este reprezentat de planurile de învăţământ pe specializări şi de programele analitice pe 

discipline:  

a. Conducerea Scolii poate face modificări din punct de vedere cronologic al abordării 

disciplinelor in cadrul programei de învăţământ;  

b. Orice modificare a planului de învăţământ sau a programei analitice, precum şi alte 

modificări legate de învăţământ, metodologii, auxiliare curriculare, etc. (dar numai în conformitate cu 

prevederile legale) se poate face doar de către Consiliul de Administraţie al Şcolii.  

          Art. 2. Curriculum-ul avizat M.E.N cere şi recomandă bibliografia, materialele curriculare şi 

extracurriculare şi metodologia utilizata în procesul instructiv-educativ.  
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a. Pe lângă acestea, cadrul didactic titular la catedra are dreptul de a stabili bibliografia pe 

care o utilizează şi o recomandă cursanţilor, metodologia de predare-instruire, precum şi mijloacele 

extracurriculare necesare.  

b. Fiecare cadru didactic va înainta în acest sens o propunere către Conducerea şcolii care o 

va analiza şi aproba, va cere revizuirea ei sau o va respinge.  

Art. 3. Organizarea semestrială şi anuală a activităţii didactice se va face pe baza planificării 

anuale şi semestriale.  

a. Aceste documente vor fi înaintate de către fiecare cadru didactic către Conducerea şcolii 

care o va analiza şi aproba, va cere revizuirea ei sau o va respinge. Aplicarea planului de învăţământ este 

realizată şi controlata de către Directorul şcolii.  

b. Aplicarea şi respectarea programelor analitice pe discipline este realizată şi controlată de 

către Directorul şcolii.  

c. Aplicarea şi respectarea planificărilor este controlată de către Consiliul Profesoral al şcolii, 

format din toţi profesorii şcolii, şi care îşi exercită prerogativele de mai sus prin comisiile metodice 

organizate pe specializări.  

Art. 4. Instruirea practică se va desfăşura în unităţi de profil, pe baza protocolului sau contractului 

încheiat cu conducerea acestor unităţi. Din partea şcolii, încheierea acestor forme de colaborare este 

realizată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, cu acordul acestuia, de către Directorul şcolii.  

a. La începerea activităţii de instruire practică, în orice instituţie de profil, elevii iau 

cunoştinţă de normele de protecţie a muncii şi de prevederile regulamentului de ordine interioară a 

instituţiei respective. Vor semna pentru luare la cunoştinţă şi se vor conforma în totalitate. Permanent, 

activitatea practică va fi coordonată şi supravegheată şi de un cadru didactic al şcolii noastre, acesta 

reprezentând şcoala în relaţia cu instituţia respectivă. Finalizarea perioadelor de instruire practică este 

reprezentată prin eliberarea de către instituţia respectivă a Fişei Individuale de Instruire Practică.  

b. Întregul proces instructiv-educativ se va desfăşura în conformitate cu obiectivele şi 

finalităţile specifice fiecărei specializări din cadrul şcolii.  

Art. 5. Norma didactică  în cadrul şcolii are următoarele valori:  

 Profesor - norma didactică = 18 ore/săptămână;  

 Asistent - norma didactică = 24 ore/săptămână: 

a. Metodologia de acoperire a normei didactice şi celelalte aspecte legate de norma didactică 

în cadrul şcolii, se supun legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale şcolii prevăzute în prezentul 

Regulament.  

b. Norma de cercetare în cadrul şcolii constă în realizarea de către fiecare cadru didactic de 

predare a propunerilor pentru Planul Anual de Cercetare. Forma şi termenul de predare sunt stabilite, 

anual, de către Conducerea şcolii. Propunerile selecţionate formează planul anual de cercetare al şcolii. 

Acesta are ca finalitate organizarea de sesiuni, simpozioane şi alte manifestări, punerea în aplicare a 

planului de cercetare fiind condusă si controlată de către Directorul şcolii.  

Art. 6. Neîndeplinirea la termen sau îndeplinirea defectuoasă a răspunderilor se sancţionează.  

Art. 7. Obiectivele principale ale şcolii sunt reprezentate de obţinerea unei eficienţe externe a 

şcolii, prin dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ, ca atare şi prin dezvoltarea 

şi perfecţionarea continuă a şcolii - ca instituţie.  
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Art. 8. Toate aspectele activităţii teoretice şi practice, atât din punct de vedere al conţinutului, cât 

şi din punct de vedere pedagogic şi metodic, sunt elaborate şi coordonate de Consiliul de Administraţie al 

şcolii sau de către Directorul şcolii. Toate cadrele didactice se vor conforma acestui aspect.  

Art. 9. Pentru atingerea scopurilor finale şi ale idealurilor şcolii, instituţia va desfăşura o activitate 

de cercetare în conformitate cu cele enunţate mai sus. Aceasta constă din organizarea anuală a 

următoarelor manifestări ştiinţifice şi educative:  

a. o sesiune de comunicări ştiinţifice ale elevilor şi cadrelor didactice pe teme de specialitate 

şi desfăşurată pe secţiuni de specialitate;  

b. o sesiune de comunicări şi dezbateri ale elevilor şi cadrelor didactice pe teme de interes 

general.  

Art. 10. Evaluarea în cadrul şcolii se face în conformitate cu prevederile legale prin notarea 

elevilor la răspuns oral, răspuns scris şi prin teze semestriale (respectiv lucrări finale în cazul modulelor).  

Art. 11. Toate cadrele didactice, didactice auxiliare (şi, la rigoare, şi personalul nedidactic) au 

obligaţia de a participa la orice activitate şcolară sau extraşcolară organizată de către instituţia noastră în 

conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului Regulament.  

1. CONSILIUL PROFESORAL 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 1. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică, cu norma de bază în unitatea şcolară, titular şi suplinitor. 

Art. 2. Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Art. 3. Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral. 

Art. 4. Consiliul profesoral funcţionează şi are atribuţiile conform OMEN nr. 5.115/2014 referitor 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art. 5. Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 

Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 

 

 

2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

Organizare şi funcţionare 

Art. 1. Consiliul de Administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

Art. 2. Consiliul de Administraţie funcţionează şi are atribuţiile conform OMEN nr. 5.115/2014 

referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Ordinul 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Art. 3. Consiliul de administraţie este organizat conform Legii Educatiei 1/2011 

Art. 4. Consiliul de administraţie are competenţele conform Legii Educatiei Nationale 1/2011 

referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi OMEN 

nr. 5.115/2014, se întruneşte lunar sau când este cazul. 

Art. 5. La şedinţele C.A. participă şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unitatea de 

învăţământ, cu statut de observator. Atunci când se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele C.A. are 

obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, tot cu statut de observator. 

 

3. CONSILIUL CLASEI 
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Art. 1. Acesta îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, contribuind la orientarea şi 

consilierea elevilor şi părinţilor, la elaborarea fişelor de observare a fiecărui elev. El se întruneşte de câte 

ori dirigintele consideră necesar, pentru armonizarea cerinţelor educaţionale ale cadrelor didactice, 

evaluarea progresului şcolar şi al comportamentului fiecărui elev, analizează volumul temelor pentru 

acasă, pentru stabilirea de măsuri educaţionale comune şi propunerea de recompense sau sancţiuni. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului clasei este profesorul diriginte.  

Art. 3. Documentele Consiliului clasei sunt: tematica şi graficul şedinţelor C.C., convocatoarele 

la şedinţele C.C. şi registrul de procese-verbale al C.C.  

Art. 4. Consiliul profesorilor clasei are următoarele atribuţii: 

• analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

• stabileşte măsuri de asistenţă educaţională adaptate particularităţilor intelectuale ale elevilor; 

• stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în 

unitatea de învăţământ şi în afara acesteia şi propune C.P. validarea mediilor mai mici decât 7; 

• propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

• participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin o treime dintre 

părinţii elevilor clasei; 

• propune dirigintelui sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 

 

4. COMISII ŞI COLECTIVE DE LUCRU 

4.1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE: 

Comisiile şi colectivele de lucru funcţionează conform OMEN nr. 5.115/2014 referitor la 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Comisiile care 

funcţionează la nivelul unităţii de învăţământ sunt numite prin decizia directorului, în baza hotărârii C.A.  

 

4.2. ATRIBUŢIILE ŞI COMPONENŢA   COMISIILOR ŞI COLECTIVELOR DE LUCRU: 

4.2.1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR  

Comisia are atribuţii şi componenţă conform OMEN nr. 5.115/2014 şi reglementărilor naţionale 

în vigoare. 

4.2.2. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

 Comisia are atribuţii şi componenţă conform OMEN nr. 5.115/2014 şi reglementărilor naţionale 

în vigoare. 

4.2.3. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

Comisia are atribuţii şi componenţă conform OMEN nr. 5.115/2014 şi reglementărilor naţionale 

în vigoare. 

4.2.4. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

Comisia este formată din : 

• Președintele/Administratorul Fundației Europene pentru Educație și Formare Profesională 

• Director 

• 2 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral 

• 1 reprezentant al Consiliului elevilor 
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• 1 reprezentant al Farmaciei Hepites Buzău 

• 1 reprezentant al Spitalului Sfântul Sava Buzău 

 

Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

• Bine pregătit profesional; 

• Cu rezultate obţinute  atât de el insuşi cât şi de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii; 

• Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; 

• Adept al muncii de calitate; 

• Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 

• Bun organizator; 

• Fire nonconflictuală; 

• Ataşat de copii, comunicativ, empatic. 

 

Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

• Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească; 

• Depunerea unei cereri însoţite de CV; 

• Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral; 

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

anumit domeniu; 

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

 

Comisia are următoarele atribuţii: 

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

criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

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

• elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

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

4.2.5. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru; 

• Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor; 

• Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul 

activităţii şcolare a elevilor; 

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

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

perioada de activitate şcolară; 

• Elaborează pachetele opţionale; 

• Definitivează lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni; 

• Stabileşte strategia de promovare a ofertei de şcolarizare; 

• Verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista manualelor 

aprobate de MEN; 

• Informează în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative; 

• Centralizează necesarul de manuale gratuite; 

• Stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite. 

 

 

4.2.6. COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
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• Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 

activităţi extraşcolare; 

• Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia; 

• Diversifică modalităţile de colaborare cu familia; 

• Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor; 

• Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 

curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare – Descriptori de performanţă) 

• Consultaţii pedagogice; 

• Corespondenţa cu părinţii; 

• Reuniuni comune cu elevi şi părinţi. 

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

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

• Colaborează cu Consiliul Elevilor şi consiliul Părinţilor; 

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

• Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor; 

• Asigură consiliere în alegerea carierei; 

• Asigură consiliere pentru elevii performanţi; 

• Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar; 

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

sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de MEN. 

 

4.2.7. COMISIILE METODICE PE DISCIPLINE/ARII CURRICULARE 

Comisiile au atribuţii conform OMEN nr. 5.115/2014.  

• Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

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

semestrale; 

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

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

elevilor; 

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

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

competenţelor profesionale şi de bacalaureat; 

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

 

4.2.8.  COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUA ŞI PERFECŢIONARE 

 

 Se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 5 membri, şeful comisiei 

fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională  din unitatea de învăţământ. 

Scopurile Comisiei de perfecţionare metodică sunt:  

 sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea 

activităţii didactice; 

  informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, 

programe şcolare, etc., şi a modului de aplicare a acestora; 

mailto:scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com


Şcoala Postliceală „Regina Maria” - Buzău 
Buzău, str. Plevnei, nr. 2A, tel./fax: 0238721779 

scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com 
______________________________________________________________ 

9 

 

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

curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora; 

 să menţina  legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă, să informeze 

personalul didactic de modificările care apar; 

 să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii 

didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.); 

  să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a 

examenelor de grade didactice, să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la 

începutul activităţii didactice; 

  să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.  

 

4.2.9. COMISIA CES  

Art. 1. Comisia are atribuţii şi componenţă conform OMEN nr. 5.115/2014 şi reglementărilor 

naţionale în vigoare. 

4.2.10. COMPARTIMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI P.S.I. 

Art. 1. Atribuţii: 

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

• Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă; 

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

Art. 2. Comisia de apărare împotriva incendiilor; 

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

incendiilor; 

• Coordonează măsurile de apărare împotriva incendiilor; 

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

incendiilor; 

Art. 3. Comisia de protecţie civilă 

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

urgenţă; 

• Coordonează măsurile măsurile de apărare în situaţii de urgenţă; 

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

urgenţă. 

 

5. CONSILIUL ELEVILOR 

 

5.1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 1. Consiliul elevilor funcţionează şi are atribuţii conform OMEN nr. 5.115/2014. Este format 

din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă. Structura consiliului elevilor este: preşedinte, 1 

vicepreşedinte, secretar şi membri – reprezentaţii claselor. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 

formează Biroul executiv. 

Art. 2. Consiliul elevilor desemnează un reprezentant în Consiliul de administraţie,  preşedintele 

Consiliului elevilor, ales prin vot secret, neinfluenţat de profesorii şcolii. 

Art. 3. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

• Să reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii; 

• Să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii; 
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• Să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor încrişi şi de 

îmbunătăţire a frecvenţei; 

• Să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor;  

• Să asigure o bună relaţionare între profesori – elevi - părinţi 

• Să se implice în redactarea revistelor şcolii şi a ziarului şcolii, pentru exercitarea dreptului la 

opinie al elevilor; 

• Să se implice în organizarea activităţilor cultural – distractive pentru elevi. 

 

5.2. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

Art. 1. Elevul este beneficiarul primar al educaţiei. 

Art. 2. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la activităţile 

iniţiate de unitatea de învăţământ; 

Art. 3. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor; 

Art. 4. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se 

consideră motivate; 

Art. 5. Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte : 

- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie; 

- adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat; 

- cerere scrisă a părintelui elevului. 

Art. 6. Motivarea absenţelor se face de către diriginte 

Art. 7. Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi  

păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar; 

Art. 8. Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor 

atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate. 

 

5.3. DREPTURILE ELEVILOR 

• elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit; 

• elevii pot beneficia de burse pentru studii; vor primi burse elevii de la clasele anul II și III, care 

au cea mai mare medie; bursa este în cuantum 1.500 lei/an; dacă la una dintre clase doi elevi înregistrează 

medie maximă, bursa va fi împărțită la 2;  

• elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii; 

• elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică gratuită; 

• elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la 

învăţătură; 

• elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze; 

• în fiecare unitate de învăţământ se formează Consiliul elevilor; 

• elevii cu aptitudini deosebite şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-un an 

conform metodologiei elaborate de M.E.N.; 

• au dreptul să benficieze de educaţie de calitate, prin applicare corectă a planurilor-cadru de 

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

celor mai adecvate strategii didactice; 

• au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă şi pot acţiona, în conformitate cu art. 122 din OMEN 

nr. 5.115/2014; 

• au dreptul să fie consultaţi în alegerea C.D.Ş.-ului cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
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5.4. OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

• elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 

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

• elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev. 

• elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei; 

• elevii au obligaţia de a purta uniforma şcolară şi de a avea o ţinută decentă atât în unitatea de 

învăţământ cât şi în afara ei; 

• elevii trebuie să cunoască şi să respecte : 

- regulamentul şcolar şi cel de ordine interioara; 

- regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

- normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; 

- normele de protecţie civilă; 

- normele de protecţie a mediului. 

 

Este interzis elevilor:  

• să distrugă documente şcolare;  

• să distrugă bunuri aparţinând unităţii de învăţământ; 

• să difuzeze materiale care atentează la suveranitatea statului sau care cultivă violenţa; 

• să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

• să introducă şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia ţigări, băuturi alcoolice, 

droguri, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;  

• să introducă în şcoală orice tip de armă sau alte materiale (pocnitori, petarde); 

• să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen, pornografic;  

• să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor; 

• să înregistreze activitatea didactică; 

• să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în interiorul sau în 

afara unităţii de învăţământ; 

• să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare faţă de coleg şi faţă de personalul didactic, nedidactic şi auxiliar al unităţii de învăţământ 

sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

• să provoace, să instige sau să participe la acte de violenţă în unitate sau în afara ei; 

• să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau înainte de terminarea 

cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau al profesorului diriginte. 

5.5. RECOMPENSE PENTRU ELEVI 

Art. 1. Elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ aprobat prin OMEN nr. 5.115/2014. 

Elevii pot primi următoarele recompense : 

• Evidenţierea în faţa clasei, evidenţiere de către director în faţa colegilor şcolii şi a Consiliului 

profesoral; 

• Burse de studiu; 
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5.6.  SANCŢIUNI ALE ELEVILOR 

Art. 1. Sancţiuni stabilite prin Regulamentul de funcţionare a unităţilor şcolare aprobat prin OMEN 

nr. 5.115/2014 

Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

faptelor după cum urmează: 

• Observaţie individuală – se aplică de către diriginte; 

• Avertismentul – în faţa clasei sau C.C sau C.P.; 

• Mustrare scrisă – se stabileşte de către C.P. la propunerea C.C. Se consemnează în registrul de procese-

verbale al C.C., se semnează de către director şi se transmite personal sau prin poştă părinţilor. 

Sancţiunea se trece în catalog urmată de scăderea notei la purtare; 

• Retragerea temporară sau definitivă a bursei – se aplică de către director la propunerea C.P. aprobată 

prin C.A. Este urmat de scăderea notei la purtare; 

• Eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile însoţită de scăderea notei la purtare – este înlocuită activitatea 

obişnuită cu un alt tip de activitate în cadrul unităţii de învăţământ. Dacă elevul nu participă, se 

consemnează în catalog absenţe nemotivate. Sancţiunea se consemnează în catalog fiind urmată de 

scăderea notei la purtare; 

• Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă, însoţită de scăderea notei la purtare – se propune de către 

C.C., se aprobă de C.P. şi se aplică prin înmânare în scris a sancţiunii de către diriginte părintelui sau 

elevului major. Sancţiunea se consemnează în catalog şi în registrul matricol fiind însoţită de scăderea 

notei la purtare aprobată de C.P.; 

• Pentru toţi elevii, la fiecare 15 absenţe nejustificate, sau 10% absenţe nemotivate din numărul de ore la 

o disciplină pe semestru, se scade nota la purtare cu un punct; 

• Preavizul de exmatriculare se dă elevilor care absentează nejustificat 30 ore la diferite discipline, sau 

20% din totalul orelor la o disciplină pe semestru. Se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în 

catalog şi în raportul C.C. Sancţiunea este urmată de scăderea notei la purtare, aprobată de CP.; 

• Exmatriculare se aplică elevilor care au 40 de absente nemotivate sau 30% absenţe nemotivate din 

totalul orelor la o disciplină pe an şcolar. Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. 

Elevul are dreptul de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi acelaşi an de studiu. 

Se aprobă în C.P. la propunerea C.C., se consemnează în registrul de procese-verbale a C.P., în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se transmite de către 

directorul unităţii de învăţământ, în scris şi sub semnătură, părintelui sau elevului major. Sancţiunea este 

urmată de scăderea notei la purtare, aprobată de C.P.; 
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• Exmatriculare fără drept de înscriere în aceeaşi unitate şcolară sau fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de timp se acordă pentru abateri deosebit de grave, conform Art. 158 din OMEN nr. 5.115/2014; 

• Elevii vinovaţi de distrugerea bunurilor şcolii vor plăti aceste bunuri sau reparaţia lor, iar în cazul în 

care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială revine clasei.  

• În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul 

cu unul nou, sau achită de 5 ori contravaloarea; 

• Conform Art. 163 din OMEN nr. 5.115/2014, părinţii sau elevul major pot depune contestaţii la 

sancţiunile aplicate în termen de 5 zile; 

Art. 2. Prezentul Regulament de Ordine Interioară se va prelucra de către fiecare diriginte la clasă, 

întocmindu-se un tabel în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă. 

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1. ORGANIZAREA UNITĂŢII 

 

 

2. PROGRAMUL DE LUCRU AL UNITĂŢII 

 

 Numărul de ore din schema orară este în conformitate cu Planul-cadru şi opţiunile elevilor. 

Programul şcolar începe la ora 8,00 şi se termină la ora 20:45, în funcție de orarul stabilit la 

începutul fiecărui semestru. 

 

 

3. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 

 

Art. 1. Intreaga activitate din timpul unei zile de lucru este urmarită şi coordonată de către profesorul de  

serviciu. Acestuia îi revin urmatoarele sarcini : 

- verifică accesul elevilor în incinta şcolii; 

- supravegheză modul în care se desfasoara intreaga activitate  din scoala si de respectarea programului  

scolar; 

- supravegheză comportamentul elevilor în  pauze,  asigură ordinea şi disciplina; 

- controlează starea curaţeniei în sălile de  clasa, cabinete, ateliere, laboratoare; 

- notează situațiile neprevăzute, dacă este cazul; 
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- menţine legătura cu reprezentanții firmei de pază pentru prevenirea şi semnalarea oricărui caz de 

pătrundere ilicită în incinta şcolii; 

- serviciul pe şcoala  va fi organizat pe baza  unor grafice ale cadrelor didactice; 

- cadrele didactice vor consemna în registrul de procese verbale numai incidentele înregistrate la nivelul 

organizației școlare; în cazul în care nu se vor consemna astfel de incidente, profesorul de serviciu va 

consemna în caietul profesorului de serviciu numai numele, prenumele, data și semnătura. 

În realizarea  sarcinilor, profesorul de serviciu va fi ajutat de profesorii diriginti  şi de celelalte cadre 

didactice care au obligaţia de a urmări cu mai multa atenţie elevii cu care  lucrează, frecvenţa, disciplina, 

abateri.  

 

 

4. MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, DISCIPLINEI, SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII 

ÎN MUNCĂ 

 

Art. 1. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul şcolii 

• Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat  la 

profesorul sau la elevul de serviciu. 

• Profesorul de serviciu şi personalul auxiliar vor supraveghea elevii in timpul  pauzelor şi vor asugura 

ordinea şi curăţenia în şcoală şi în perimetrul acesteia; 

• Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală; 

• În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind normele 

generale de protecţia muncii; 

• Fiecare elev este instruit pe linie de sănătate şi securitate în muncă atât la orele teoretice, în laboratoare 

cât şi la instruirea practică;  

•La inceputul anului scolar şi ori de câte ori este nevoie, diriginţii vor prelucra elevilor prevederile 

Regulamentului şcolar  din OMENCS nr. 5079/2016 şi ale Regulamentului de ordine interioara şi vor 

incheia un proces verbal de luare la cunoştinţă. 

• Este interzis fumatul în şcoală. Elevii care vor fi găsiţi fumând vor fi sancţionaţi, conform 

prezentului regulament; 

• Este interzis consumul de băuturi alcoolice; 

• Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive, a materialelor pornografice si 

acelor care contravin legilor statului; 

• Pentru tulburarea liniştii şcolii,  elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului regulament; 
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• Accesul elevilor în şcoală se permite numai cu uniforma şi ecuson; 

• În pauze, elevii nu au voie să staţioneze nejustificat în grupurile sanitare şi pe casa scării 

elevilor; 

• Este interzisă circulaţia elevilor pe intrarea principală a şcolii sau pe scările pentru cadre didactice. 

Art. 2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii 

În cadrul şcolii, relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi: salariaţi, elevi şi 

angajator. 

Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, dezabilități, 

situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 

Este interzis a se face politică în şcoală. 

 

Art. 3. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale personalului 

 

Salariatul are, în principal urmãtoarele drepturi: 

 Salarizare corecta pentru munca depusă; 

 Egalitate de şanse şi de tratament; 

 Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

 Accesul la formarea profesională; 

 Dreptul la informare şi consultare; 

 Participare la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă; 

 Protecţie în caz de concediere; 

 Repaus zilnic şi săptămânal; 

 Concediu de odihnă anual; 

 Negociere colectivă şi individuală; 

 Participare la acţiuni colective; 

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

 

Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii: 

 Să respecte disciplina muncii; 
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 Să respecte prevederile cuprinse în ROFUIP, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi 

în contractul individual de muncă; 

 Sa manifeste deschidere, angajament şi loialitate faţă de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

 Să manifeste toleranţă, transparenţă şi spirit de echipă în relaţiile cu colegii; 

 Să răspundă patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca sa; 

 Să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. 

 

Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi: 

 Să stabilească modul de organizare şi funcţionare unităţii; 

 Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii, conform fişei 

postului; 

 Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 

 Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

 Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil ROFUIP şi regulamentului intern. 

 

Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii: 

 Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

 Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă; 

 Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

 Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

 Să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele membrilor acestuia; 

 Să propună C.A vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

 Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

 Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor (Edusal) şi statul de funcţii şi să opereze 

înregistrările prevăzute de lege; 

 Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;    

 Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
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Art. 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului 

Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de Administraţie. În 

funcţie de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de investigare a abaterilor 

disciplinare ale personalului, respectiv Comisia pentru monitorizarea disciplinei şcolare a elevilor, pentru 

stabilirea adevărului. 

În termen de 30 zile se va da solicitantului răspunsul în scris. 

 

Art. 5. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 

  Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia: 

  Să respecte programul de lucru; 

  Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

  Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu; 

  Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu pentru lucrări 

în interes personal; 

  În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca 

până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical; 

  Cererile de învoire vor fi făcute în scris,  conform procedurii în vigoare, înainte de ziua solicitată, ele 

urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. Absenţa de la 

serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată. 

Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit sub influenţa 

alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de conducerea unităţii, iar sancţiunea 

se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare. 

 

Art. 6. Sancţiuni  disciplinare  

 Încălcarea obligaţiilor de serviciu a normelor de comportare în unitate sau alte situaţii, constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legii nr. 

53/2003 – Codul Muncii, cu modificările ulterioare, privind statutul cadrelor didactice:  

 Observaţie scrisă; 

 Avertisment; 

 Diminuarea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 10-15%. 
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Pentru abateri repetate, colectivul de salariaţi are dreptul să dezbată abaterile săvârşite de cei în cauză şi 

să ceară Consiliului de Administraţie luarea de măsuri disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de 

muncă. 

Sustragerea de bunuri, deteriorările din neglijenţă sau alte abateri de acest gen vor fi imputate celor care 

în timpul serviciului nu au fost destul de vigilenţi. 

Consumul de bauturi alcoolice în timpul programului sau venirea la program în stare de ebrietate vor fi 

sancţionate prin discutarea celor în cauza în Consiliul de Administraţie şi reţinerea salariului pe ziua 

respectivă. 

Toate activităţile neefectuate vor fi urmate de reţineri din salariu, iar abaterile repetate vor fi trecute la 

alte sancţiuni prevăzute de lege. 

Prezentul regulament se aplică, fără rezerve, tuturor salariaţilor din unitate şi poate suferi modificări în 

funcţie de programul şcolii sau structura încadrării personalului. 

 

 

5. ALTE DISPOZIŢII 

1. Sectorul administrativ asigură  aprovizionarea la timp  şi în bune condiţii a tuturor sectoarelor de 

activitate, cu materii prime şi materiale, combustibil, urmărindu-se respectarea consumurilor acestora. 

2. Contabilitatea, secretariatul şi administratorul se vor preocupa de cunoaşterea de  către salariaţii 

din subordine, a drepturilor şi îndatoririlor, de respectarea  de către aparatul administrativ a programului 

de lucru, a normelor de igienă şi sanitare. 

3. Personalul nedidactic, cel administrativ şi cel de întreţinere şi îngrijire este subordonat direct 

conducerii şcolii şi, de nerealizarea sarcinilor ce le revin prin fişa postului, vor raspunde moral şi 

financiar în faţa Consilului de Administraţie şi a directorului unităţii. 

4. Pentru bunul mers al întregii activităţi, conducerea şcolii va examina şi lua în consideraţie 

sugestiile făcute de către membrii Consiliului Profesoral, personalul administrativ, parinţi sau elevi. 

5. Anual  se va efectua evaluarea personalului didactic de către conducerea şcolii pentru fiecare 

salariat. 

-conducerea şcolii pentru şefii de catedră, contabil, secretar; 

-conducerea şcolii pentru administrator, laborant, bibliotecar;   

-coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, pentru diriginţi; 

-responsabilii de comisii pentru membrii comisiilor respective; 

-conducerea unităţii pentru personalul administrativ. 
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6. Pe parcursul unui an şcolar, se poate beneficia de concediu fără plată  pentru motive bine 

întemeiate. Învoirile solicitate se aprobă numai prin acoperirea orelor de către un cadru  calificat. În 

situaţii deosebite  se poate accepta şi schimb de ore, cu condiţia ca elevii să fie aunţaţi în prealabil. 

7. Concediile de odihnă vor fi programate în cadru  Consiliului de Administraţie în funcţie de 

necesităţiile şcolii şi ale salariaţilor. 

8. Toţi salariaţii sunt obligaţi să respecte programul de lucru  stabilit prin regulamentul de ordine 

interioară şi să se achite  integral de sarcinile ce le revin . 

9. Personalul didactic are obligaţia să prezinte la termen planificările anuale/semestriale, să 

efectueze integral orele de curs. 

10. a) Este interzis accesul nesupravegheat la documentele şcolare (cataloage, acte de studii, etc) sau 

transportarea acestora de către elevi. 

b) Administraţia şcolii, personalul şi profesorii diriginti,  sunt răspunzatori de menţinerea 

curăţeniei în spaţiile şcolii, de igienizarea periodică a acestora şi de păstrarea mobilierului în spaţiile 

respective . 

11. Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta unităţii se va face doar pe intrarea destinată în 

acest scop. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin personalului unitaţii de învăţământ, 

salvării, pompierilor, poliţiei, intervenţiilor rapide sau  aprovizionării. 

12. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi  înscrierii în  registrul de 

intrare. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii. 

13. Paza şi controlul accesului în şcoală se vor realiza de către agenții firmei de pază, în baza planului 

de pază al unităţii. 

14. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în 

incinta unitaţii şi de a consemna în registrul datele referitoare la identitate şi scopul vizitei. 

15. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor în stare de ebrietate, a celor turbulente precum şi a 

celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.  

16. Este interzisă intrarea persoanelor cu arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, inflamabile, 

publicaţii cu caracter obscen, stupefiante sau băuturi alcoolice.  

17. Se interzice comercializarea acestor produse în incinta sau în apropierea școlii. 

18. Dupa terminarea programului şcolii şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor verifica şi vor fi 

asigurate de către poliţiştii locali. 

19. În acelaşi context, conducerea unitaţii va întocmi, cu sprijinul organelor de poliţie, planul de paza 

al obiectivului. 

20. Va informa organele de poliţie despre evenimentele de natură sp afecteze liniştea publică. 
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21. Va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi părinţilor 

pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor ROFUIP şi Regulamentului de ordine interioară. 

22. Va organiza periodic analize cu privire la starea disciplinei şi măsurile educative/administrative 

necesare. 

23. Va informa poliţia comunitară şi va solicita sprijin în timpul derulării activităţilor 

extracurriculare. 

24. Întregul personal al şcolii are obligaţia de a cunoaşte, aplica şi respecta cu stricteţe regulile de 

protecţia muncii, de igienă, de pază şi de securitate împotriva incendiilor. Neregulile sesizate  vor fi 

aduse la cunoştinţa conducerii şcolii, care este obligată  a interveni operativ. 

25. Intregul personal are obligaţia de a cultiva  relaţii de serviciu corecte, principiale şi 

nediscriminatorii, bazate pe colaborare şi înţelegere reciprocă. Asemenea relaţii trebuie statornicite şi în 

comportamentul cu elevii. 

26. Este interzisă scoatera elevilor de la ore pentru efectuarea  diferitelor servicii sau pentru 

indisciplină. Elevii pot părăsi şcoala, în  timpul desfăşurării programului, numai cu aprobarea conducerii 

unităţii. 

27. Nu sunt admise întârzierile  nejustificate ale cadrelor didactice la programul şcolar şi nici 

neefectuarea integrală a orelor. Toate  abaterile  ce  fac obiectul acestui articol  vor fi sancţionate conform 

regulamentului în vigoare prin măsuri disciplinare gradate şi prin oprirea contravalorii orelor. 

28. Este obligatorie completarea şi semnarea zilnică a condicii cadrelor didactice. 

29. Deteriorările din spaţiile şcolare, datorate  neglijenţei cadrelor didactice sau personalului 

administrativ vor fi imputate celor în cauză la preţ actualizat. 

30. Pentru diminuarea absenteismului elevilor, se iau următoarele  măsuri:  

- evidenţierea elevilor cu frecvenţă foarte bună. 

 

CAPITOLUL III. FUNCŢIILE DIDACTICE 

Instruirea educaţională la nivelul şcolii este realizată de personal didactic de predare şi instruire, 

titular sau suplinitor, cu norma de bază în instituţie sau asociat, respectând metodologia M.E.N., 

prevederile Statutului Personalului Didactic, alte normative şi prevederi legislative în vigoare, Legea 

Învăţământului şi prezentul Regulament.  

Art. 1 Cursurile trebuie sa fie predate de un profesor care a absolvit cu examen de licenţă o 

instituţie de învăţământ superior de lungă durată sau echivalenta acesteia - în profilul postului.  

Art. 2 Partea aplicativă, de instruire practică trebuie să fie predată de un profesor care 

îndeplineşte condiţiile de la alineatul precedent sau cel puţin de un maistru-instructor (respectiv asistent 

medical în profilul sanitar), care a absolvit cu examen de diplomă o şcoală Postliceală Acreditată, sau cel 
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puţin Autorizată de Încredere, în specializarea respectivă şi care a efectuat un stagiu de minim 3 ani de 

muncă în domeniul respectiv.  

Art. 3 Pentru activitatea de predare la şcoala noastră este necesară şi îndeplinirea condiţiilor din 

Legea Învăţământului.  

Art. 4 Funcţiile didactice în şcoala Postliceală se numesc: "Profesor în Învăţământul Postliceal" şi 

"Asistent Medical".  

Art. 5 Funcţiile didactice auxiliare în cadrul şcolii se numesc:  

 secretar;  

 bibliotecar, documentarist, arhivar;  

 informatician;  

 psiholog;  

Art. 6 Angajarea cadrelor didactice in Şcoala Postliceală. Ocuparea posturilor cadrelor didactice 

şi didactice auxiliare se face în conformitate cu Legea Învăţământului şi Statutul Personalului Didactic 

(cap. I, secţiunea a 3-a).  

Art. 7 Procesul de angajare a cadrelor didactice în Şcoala Postliceală „Regina Maria” - Buzău 

trebuie să respecte şi reglementările şi normativele pe care le stabileşte Consiliul de Administraţie al 

şcolii. Aceste reglementari şi normative pot fi şi altele decât cele cuprinse în legislaţia din domeniul 

învăţământului, ele reflectând pretenţiile şcolii în vederea obţinerii unei activităţi optime. Aceste 

reglementari şi normative pot să varieze de la o perioadă la alta, în funcţie de scopurile imediate ale 

conducerii şcolii.  

Art. 8 Orice reglementari, normative şi condiţii de angajare cerute de şcoală, altele decât cele 

prevăzute prin legislaţia în vigoare, trebuie să fie şi ele în acord cu legile şi reglementările statului Roman 

şi ministerelor de resort.  

Art. 9 Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică, didactică auxiliară, sunt condiţionate de 

prezentarea unui certificat medical eliberat pe formularul specific elaborat de M.E.N. împreună cu 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite 

prin protocol între ministerele menţionate.  

CAPITOLUL IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CADRELOR DIDACTICE 

Art. 1 Orice cadru didactic angajat în cadrul şcolii este obligat să îndeplinească condiţiile 

prevăzute de Legea Învăţământului şi Statutul Personalului Didactic, precum şi în prezentul Regulament.  

Art. 2 Orice excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor cadrelor didactice este permisă numai în 

condiţii excepţionale (boală, maternitate etc.) admise de către directorul şcolii.  

Art. 3 Sustragerea, întârzierea sau refuzul îndeplinirii obligaţiilor şi îndatoririlor cadrelor 

didactice precizate în prezentul Regulament reprezintă abatere şi se sancţionează.  

Art. 4 Orice cadru didactic de predare angajat cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia ca în 

decurs de cel mult 18 luni să îşi obţină Certificatul (Diploma, Atestatul) de pregătire pedagogică specială 

(modul psiho-pedagogic). În cazul unor situaţii speciale (boală, maternitate etc.), acest termen se poate 

prelungi numai de către directorul şcolii - în urma unei cereri formulate de cadrul didactic respectiv şi 

depuse la secretariat.  

Art. 5 Orice cadru didactic de predare angajat cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia să se 

prezinte la examenul de definitivat după maximum 4 ani de predare la catedră. Personalul didactic titular 

care nu obţine Definitivarea în Învăţământ pierde calitatea de titular şi, ca urmare, Contractul individual 

de muncă al acestuia se desface potrivit legii (Statutul Personalului Didactic, Art. 34, alin. 4).  
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Art. 6 Orice cadru didactic de predare cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia de a se 

prezenta la examenul de grad didactic II după cel mult 4 ani de la definitivarea în învăţământ. 

Nepromovarea examenului pentru gradul didactic II atrage după sine desfacerea Contractului individual 

de muncă.  

Art. 7 Orice cadru didactic de predare cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia de a se 

prezenta la examenul de grad didactic I după cel mult 4 ani de la obţinerea gradului didactic II. 

Nepromovarea acestui examen atrage după sine desfacerea Contractului individual de muncă.  

Art. 8 Orice cadru didactic angajat cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia de a se înscrie, 

participa şi finaliza, în cadrul oricăror cursuri de formare, stagii de pregătire sau de perfecţionare, la care 

conducerea Scolii a hotărât participarea cadrului respectiv.  

Art. 9 Orice cadru didactic de predare are obligaţia de a respecta, în cadrul procesului de instruire, 

în totalitate, structura, forma şi conţinutul planului de învăţământ şi al programelor analitice pe care 

şcoala le foloseşte. Orice modificare se poate efectua numai cu aprobarea conducerii şcolii şi numai în 

condiţiile permise de lege.  

Art. 10 Orice cadru didactic de predare are obligaţia de a respecta, în totalitate, metodologia de 

predare, mijloacele curriculare şi mijloacele extracurriculare stabilite de către conducerea şcolii. Orice 

modificare se poate efectua numai cu aprobarea conducerii şcolii.  

Art. 11 Orice cadru didactic are obligaţia de a întocmi structura, forma, conţinutul, conform 

metodologiei şi la termenul stabilit de către conducerea şcolii, documentelor şcolare şi de organizare, 

materialele, lucrările, temele, situaţiile şi documentaţiile cerute de către conducerea şcolii.  

Art. 12 Orice cadru didactic are obligaţia de a respecta orarul de muncă în cadrul şcolii, precum şi 

conţinutul şi structura activităţii în şcoala.  

Art. 13 Orice cadru didactic de predare angajat cu normă de bază în cadrul şcolii are obligaţia de 

a respecta următorul program de lucru:  

 luni - vineri: 5 zile de lucru /săptămână;  

 ora 8 - 20 sau în conformitate cu programul de predare, dar respectând ziua de lucru de 8 

ore;  

 concediul anual al personalului de predare cu norma de bază în cadrul şcolii este, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, de 62 de zile. Conducerea şcolii poate suplimenta, în cazul 

cadrelor didactice cu performante deosebite, perioadele de concediu stabilite de Consiliul de 

Administraţie.  

a. Orice cadru didactic angajat în cadrul şcolii are obligaţia de a anunţa directorul şcolii, în 

cazul solicitării concediului medical. Certificatul de boală va fi predat la secretariatul şcolii în maximum 

3 zile de la data expirării acestuia, iar un exemplar, copie, se va trimite compartimentului Contabilitate de 

către secretariat.  

b. Orice cadru didactic angajat în cadrul şcolii are obligaţia ca, în cazul concediului fără 

plată, să solicite aprobarea directorului şcolii, menţionând perioada respectivă şi motivul invocat. 

Solicitarea se face prin cerere scrisă. În cazul aprobării, conducerea şcolii va înştiinţa responsabilul de 

cadre, care, la rândul său, va comunica în scris situaţia departamentului de contabilitate.  

c. Toate certificatele de boală se înregistrează în Registrul de Certificate Medicale.  

Art. 14 Orice cadru didactic de predare, angajat cu contract civil (regim de plata cu ora) are 

obligaţia de a respecta programul de predare stabilit la angajare de către conducerea şcolii.  

Art. 15 Orice cadru didactic angajat cu norma de bază în cadrul şcolii are obligaţia de a respecta 

conţinutul activităţii pe care o realizează. Pentru personalul de predare, aceasta activitate este:  

 activitate de predare + activitate de organizare + orice activitate cerută de conducerea 

şcolii;  

 în situaţii deosebite, orice cadru didactic angajat cu norma de bază în cadrul şcolii are 

obligaţia de a executa sarcinile de serviciu suplimentare dispuse de conducerea şcolii (inclusiv sâmbăta şi 

duminica).  
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Art. 16 Orice cadru didactic are obligaţia de a participa necondiţionat la toate activităţile şcolare, 

de cercetare, de organizare, de evaluare etc., stabilite de conducerea şcolii.  

Art. 17 Orice cadru didactic angajat cu contract civil are obligaţia ca, pe lângă activitatea de 

predare, să participe la orice alte activităţi în cadrul şcolii la care este solicitat de către conducerea şcolii, 

dacă această obligaţie a fost prezentată la angajare.  

Art. 18 Orice cadru didactic al şcolii beneficiază de drepturile conferite de legislaţia în vigoare. 

Consiliul de Administraţie al şcolii poate modifica aceste drepturi, dar numai în condiţiile legii.  

Art. 19 Conducerea şcolii poate recompensa activitatea deosebită a cadrelor didactice prin 

recompensa bănească.  

Art. 20 Orice cadru didactic are obligaţia de a respecta şcoala, reprezentanţii şcolii, conducătorii 

şcolii şi ai Fundaţiei, de a-şi respecta colegii, şi prin întreaga sa activitate să facă cinste instituţiei noastre.  

Art. 21 Orice cadru didactic care nu respectă oricare aspect de la articolele anterioare este vinovat 

de nerespectarea idealului instituţiei noastre şi va fi sancţionat.  

Art. 22 Orice cadru didactic, care prin faptele sale, vorbele sale sau atitudinea sa aduce atingere 

sau prejudicii morale sau materiale instituţiei noastre sau prestigiului şi idealurilor şcolii este vinovat şi 

va fi sancţionat.  

 

 

 

CAPITOLUL V. ADMITEREA ÎN ŞCOALA POSTLICEALĂ „REGINA MARIA”  

Art. 1 Poate dobândi calitatea de elev al şcolii, împreună cu toate drepturile şi competenţele care 

decurg din aceasta calitate, orice persoană, indiferent de sex, stare socială sau materială şi indiferent de 

apartenenţa religioasă, cu vârsta minimă de 18 ani, care a absolvit un liceu, cu absolvirea examenului de 

bacalaureat, care are calitatea de cetăţean român, care a promovat examenul de admitere în Şcoala 

Postliceală „Regina Maria”şi care îşi asumă în scris, prin contract legal, responsabilitatea respectării 

reglementarilor şi condiţiilor de şcolarizare stabilite de conducerea şcolii, în conformitate cu prevederile 

legii.  

Art. 2 Este obligatorie prezentarea la înscriere a certificatului medical ce atestă starea de sănătate 

a candidatului. Certificatul trebuie să conţină rezultatele analizelor: test V.D.R.L., test M.R.F. şi examen 

clinic general, efectuate de cel mult 5 zile - sau să conţină decizia de "pacient clinic sănătos", avizată de 

către medicul de familie.  

Art. 3 Şcoala are dreptul de a stabili facilităţi pentru concursul de admitere în conformitate cu 

prevederile legale.  

Art. 4 Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale 

şi conform metodologiei elaborate de M.E.N. .  

Art. 5  Candidatul are obligaţia de a respecta în totalitate reglementările şi normativele sub care se 

desfăşoară examenul de admitere şi care sunt conform legii.  

Art. 6 Orice nerespectare atrage după sine eliminarea candidatului din cadrul examenului, acesta 

pierzând posibilitatea promovării acestuia.  

CAPITOLUL VI. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ELEVILOR 

Art. 1 Elevii şcolii beneficiază de toate drepturile oferite prin legislaţia ţării şi nicio activitate din 

şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.  

Art. 2 Elevii au dreptul de a utiliza pe toate durata studiilor întreaga bază didactică şi materială a 

şcolii.  

mailto:scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com


Şcoala Postliceală „Regina Maria” - Buzău 
Buzău, str. Plevnei, nr. 2A, tel./fax: 0238721779 

scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com 
______________________________________________________________ 

24 

 

Art. 3 Elevii beneficiază de libertatea de informare şi exprimare, însă exercitarea acestei libertăţi 

nu poate aduce atingerea procesului de învăţământ instituţiei sau reprezentanţilor acesteia.  

Art. 4 Elevii sunt obligaţi să cunoască şi sa respecte legile statului, Regulamentul propriu al 

Fundaţiei, Regulamentul de Intern al şcolii şi toate prevederile referitoare la activitatea de învăţământ din 

Instituţie şi şcoală.  

Art. 5 Elevii au obligaţia ca prin tot ceea ce fac sa nu lezeze direct sau indirect interesele 

Instituţiei, şcolii sau ale reprezentanţilor lor.  

Art. 6 Elevii şcolii au obligaţia ca, prin întregul lor comportament şi întreaga lor conduită, atât în 

incinta şcolii cât şi în societate, să facă cinste şcolii şi reprezentanţilor acesteia.  

Art. 7 Elevii a căror fapte aduc atingere reglementărilor menţionate mai sus, instituţiei sau 

reprezentanţilor acesteia, vor fi sancţionaţi.  

Art. 8 Şcoala sancţionează în conformitate cu prevederile legale, atât comportamentul antisocial 

din incinta şcolii cât şi din exteriorul ei.  

Art. 9 În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile pe care le acorda conducerea şcolii sunt:  

a. avertismentul scris se acorda în cazul absentării nemotivate de la cursuri, comportament 

urât, necuviincios, note mici;  

b. mustrarea scrisă se acorda în cazul repetării faptelor de mai sus şi în cazul 

comportamentului obraznic cu profesorii;  

c. exmatricularea se acordă în cazuri mai grave (toate se aduc la cunoştinţa întregii clase).  

Art. 10 Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare 

reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).  

CAPITOLUL VII. TAXELE ŞCOLARE 

Art. 1 Finanţarea şcolii se realizează, potrivit legislaţiei, prin taxe şcolare.  

Art. 2. Cuantumul taxei se stabileşte de Consiliul de Administraţie al şcolii în conformitate cu 

cheltuielile pe care le necesită şcolarizarea specializării respective.  

Art. 3 Valoarea taxei se anunţă la începutul anului şcolar, iar plata se va face în lei.  

Art. 4 Taxa anuală se plăteşte în 4 rate fixate la termene uniform dispuse pe parcursul unui an 

şcolar.  

Art. 5 Aceste prevederi trebuie aduse la cunoştinţa candidaţilor în momentul înscrierii.  

Art. 6 La înscriere, candidatul semnează un Contract de acceptare a acestor prevederi şi a 

regimului de plată.  

CAPITOLUL VIII. FINALIZAREA STUDIILOR 

Art. 1 Absolvenţii învăţământului postliceal particular au dreptul de a susţine examenul de 

finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat.  

Art. 2 Pentru absolvenţii şcolilor postliceale de specialitate din învăţământul particular, care au 

susţinut examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat, în baza aprobării 

M.E.N., se recunoaşte diploma obţinută.  

Art. 3 Obţinerea acreditării conferă şcolii, conform Legii Învăţământului, toate drepturile ce 

decurg din aceasta Lege, inclusiv dreptul de a organiza examenele de finalizare a studiilor.  
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Art. 4 Până la obţinerea acreditarii finale a şcolii, finalizarea studiilor absolvenţilor se va 

desfăşura conform Metodologiei "Organizării şi desfăşurării examenului de absolvire a Şcolilor 

Postliceale".  

CAPITOLUL IX. PERSONALUL DE CONDUCERE AL ŞCOLII 

Art. 1 Organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile curricular, extracurricular, al 

programelor de dezvoltare ale Şcolii, a politicii salariale, financiare, de personal administrativ etc., este 

Consiliul de Administraţie.  

Art. 2 Consiliul de Administraţie al Şcolii se numeşte de către Consiliul Director al Fundaţiei 

Europene pentru Educaţie şi Formare Profesională, care patronează Şcoala.  

Consiliul Director al Fundaţiei Europene pentru Educaţie şi Formare Profesională face numirea 

membrilor Consiliului de Administraţie pe o perioadă nedeterminată şi are dreptul, la orice oră, de a 

suspenda din funcţie oricare din membrii Consiliului de Administraţie şi de a-l înlocui cu altă persoană.  

Art. 3 Componenţa Consiliului de Administraţie este stabilită de către Consiliul Director al 

Fundaţiei astfel: este format din trei membri, dintre care unul este reprezentantul Fundaţiei la nivelul 

Şcolii, iar ceilalţi doi sunt Directorul Executiv.  

Art. 4 Directorul Executiv are competenţe absolute în ceea ce priveşte Conducerea Şcolii, fiind 

însărcinat cu punerea în aplicare a deciziilor proprii şi a celor hotărâte în cadrul Consiliului de 

Administraţie al Şcolii. El se subordonează numai Consiliului de Administraţie al Şcolii.  

Art. 5 Obligaţiile şi drepturile Directorului Executiv se afla în cadrul prevederilor legale şi a celor 

particulare prevăzute de prezentul Regulament de Ordine Interioară în baza autonomiei organizatorice 

specifice unităţilor din sectorul privat.  

Art. 6 Directorul Executiv stabileşte şi controlează toate aspectele de organizare, dezvoltare, 

didactice, de evaluare, de cercetare etc. El poate delega competenţe către alte  cadre didactice, didactice - 

auxiliare şi nedidactice.  

Art. 7 Alegerea, numirea în funcţie, destituirea, precum şi condiţiile necesare pentru ocuparea 

postului de Director Executiv sunt stabilite, conform legii, de către angajator.  

Art. 8 Directorul Executiv este ales şi numit de către Consiliul Director al Fundaţiei Europene 

pentru Educaţie şi Formare Profesională, pe baza candidaturii stabilite de susnumitul Consiliu Director.  

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamentele specifice 

elaborate de MEN. 

Art. 2. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora. 

Art. 3. Prezentul regulament întră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi aprobarea lui prin 

Consiliul de Administraţie al şcolii. 
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