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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ este întocmit în spiritul
prevederilor Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar elaborat de MEC prin Ordinul nr. 5447/31.08.2020
Art.2. Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (curte, sala de sport,
atelier, internat, cantină, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutori), personal didactic
auxiliar, personal nedidactic. De asemenea, prevederile lui se aplică corespunzător şi în cadrul
activităţilor extracurriculare organizate de către şcoală.
Prezentul regulament este o particularizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar la nivelul exigenţelor impuse de tradiţia şi condiţiile COLEGIULUI TEHNIC DE
TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ – NAPOCA.
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ şi Regulamentul intern se revizuiesc
anual prin dezbatere a Consiliului profesoral în prezenţa reprezentanţilor Consiliului elevilor şi ai
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi sunt aprobate de către Consiliul de administraţie.
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ oferă cadru organizatoric, potrivit
Constituţiei şi a Legii învăţământului, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă,
naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.
În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea
activităţilor de organizare şi propagandă politică sau ale celor de prozelitism religios, orice formă de
activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a
elevilor.
Art.3. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare internă ale Colegiului Tehnic de
Transporturi “Transilvania” Cluj - Napoca, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, personalul şcolii
şi părinţi. Conform art. 2 din ROFUIP 2020, prezentul regulament prevede ȋn mod obligatoriu:
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare
a demnităţii;
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
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d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
b. Prevederile acestui regulament se pot completa şi/sau modifica ori de câte ori este cazul, la
solicitarea a 2/3 din numǎrul membrilor Consiliului de administraţie şi cu acordul liderului sindical.
c. Reglementările activităţilor didactice şi nedidactice desfăşurate la nivelul instituţiei noastre de
învătământ asigură conlucrarea pozitivă, eficace între toţi membrii comunităţii şcolare, a tuturor
factorilor implicaţi în îndeplinirea cu succes a misiunii şcolii noastre.
d. Cadrele didactice din şcoala noastră, întreg personalul angajat urmăresc, conform Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului (publicată ȋn Monitorul Oficial
nr. 314 din 13 iunie 2001):
 formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru
libertăţile fundamentale;
 educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă,
naţionalitate, apartenenţă religioasă;
 creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale ale poporului nostru şi faţă de
părinţi;
 dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor
proprii;
 educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru frumos, pentru valoare şi pentru natură,
pentru utilizarea resurselor umane, materiale şi a progresului tehnic pentru a crea bunăstare şi
competitivitate.
Art.4.
a. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi, în caz de nevoie, să apere în mod
argumentat interesele şcolii. Conform alineatului 9 art. 2 din ROFUIP 2020, nerespectarea
regulamentului de organizare și funcționare al unitǎții de ȋnvǎțǎmȃnt constituie abatere disciplinarǎ.
b. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze
acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intima, private sau familială a
acestuia sau a celorlalți salariați din unitate.
c. Conducerea şcolii va coordona prelucrarea regulamentului, de către diriginţi, elevilor şi
părinţilor, și de cǎtre responsabilii de compartimente, personalului didactic, auxiliar și nedidactic, sub
semnătură.
Art.5. Relaţiile dintre salariaţi se stabilesc astfel:
a) relaţiile ierarhice, pe verticală:
 cadre didactice, responsabil catedră, director adjunct, director
 personal didactic auxiliar şi nedidactic, serviciul administrativ, director adjunct, director
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b) relaţii de colaborare, pe orizontală, între membrii comisiei metodice şi între diferitele compartimente.
Art. 6. Relaţiile dintre salariaţii unităţii şcolare se bazează pe respect reciproc, pe lipsa oricărei
forme de discriminare (art. 7, 8, 9, 10 din OUG nr. 83 din decembrie 2012 ṣi Legea 202 din 2002 - privind
egalitatea de ṣanse ṣi de tratament între femei și bǎrbaṭi), pe consensualism, bună-credinţă, informare şi
consultare.
Art. 7. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și
modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și
asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral.
Art. 8. În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații
excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
Art. 9. În unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, cursurile
se pot organiza și în forma de învățământ dual.
Art. 10. În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional, în care
numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru
alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.

Relaţia profesor - elev
1. Pot fi considerate neconforme cu legile ṣi regulamentele ṣcolare (inclusiv Acordul cadru de
parteneriat) sau degradări ale relaṭiei profesor-elev (angajat-elev), următoarele acṭiuni iniṭiate de
angajaṭii unităṭii ṣi pe care, în consecinţă, elevii (sau reprezentanţii acestora) le pot semnala (conform
procedurii anexate prezentului RI):














discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;
dicutiile cu tematică politică si religioasă în scop de propaganda;
afirmații a căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice;
comportamente care conțin ameninṭări sau atingeri cu privire la integritatea fizică;
discriminarea sexuală, etnică şi religioasă;
discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban- rural ; intern – extern);
implicarea elevilor, cu acceptul sau fǎrǎ acceptul lor, în acțiuni a căror efecte sau proceduri
contravin legilor şi regulamentelor şcolare;
ȋnsuṣirea oricăror forme de venituri, ca parte a resurselor implicate de către elevi, regulamentar
sau neregulamentar, în activităţi şcolare şi extraşcolare, sau prin colaborarea acestora cu fundații,
asociații etc;
notarea elevilor sau a claselor de elevi ȋn vederea obținerii de cǎtre profesor a unui fals prestigiu
sau a unor avantaje materiale și financiare, de ambele pǎrți sau de o singurǎ parte;
modificarea unei evaluǎri obiective prin influenṭarea sau constrângerea unui professor;
evaluarea denaturată a elevilor din motive concurenţiale (ȋntre profesori,elevi sau clase de elevi);
facilitarea obţinerii de către elev a unor avantaje sau drepturi, (funcţii ṣi atribuţii, transferuri,
participări la activităţi extraşcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluări neobiective,
modificarea evaluării şcolare sau a unei sancţiuni acordate sau aflată în procedura, motivarea
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neregulamentara a absenţelor, etc), care contravin legilor şi regulamentelor, prin pretinderea de
la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din initiativa elevului), prin impunerea oricarei
forme de condiţionare sau fǎrǎ exprimarea unei pretenții din partea angajatilor; dacǎ avantajele
şi drepturile se cuvin legal elevului, susținerea lor de cǎtre angajaţi se face fǎrǎ emiterea unor
pretenţii şi cu condiţia nerealizarii unei situaţii discriminatorii la nivelul elevilor;
utilizarea muncii fizice sau intelectuale a eleviilor în scop personal sau în folosul şcolii, prin
constrȃngeri de orice fel, împotriva voinţei acestora (inclusiv în contextul unei sancţiuni de
eliminare), sau în baza unor promisiuni de tratament preferențial (exercitarea unei influențe
asupra unei autorităţi didactice sau alte facilităţi);
ȋndeplinirea din partea elevului a unei obligaţii şcolare regulamentare sau cerinta
neregulamentara, eventual nereglementatǎ, prin constrangeri determinate de amenințǎri sau
concretizǎri ale acestora (evaluare negativǎ sau angajarea oricarei forme de sancţiune), prevazute
de regulamente dar nefondată în situaţia dată;
constrângeri asupra elevului in vederea obtinerii din partea școlii a unor sume de bani sau bunuri
de orice fel, ce au în mod legal statut de donaţie sau sunt nereglementate în ceea ce priveşte
statutul;
expunerea elevilor la informaţii sau interpretǎri tendenţioase legate de aspecte din viața privatǎ
sau profesională a unui profesor (sau alt angajat al unităţii), sau cu privire la personalitatea
acestuia, în orice spaţiu din perimetrul şcolii;
atragerea de fonduri din partea elevilor (părinţilor) prin promisiuni false sau nerealizate
ulterior(activităţi şcolare sau extraşcolare, materiale, dotări etc);
implicarea elevilor în colectarea de fonduri, cu excepţia celor stipulate ȋn prezentul regulament;
evaluarea viciată, acordarea neregulamentarǎ a notelor sau pe criterii nereglementate de
legislaţia şcolară;
denaturarea evaluǎrii elevului sau condiţionarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a
reprezentanţilor acestora) a unor sume de bani , bunuri de orice fel, servicii (destinate
profesorului sau unităţii de învăţământ) sau de participarea la meditaţii private;
absenţele repetate ale profesorului;
nemotivarea absenţelor în condiţiile încadrării regulamentare a acestora;
nerespectarea procedurilor de numire a şefului clasei;
neinformarea elevilor în timp util cu privire la reglementări noi care îi privesc pe aceştia, sau
asupra unor termene, condiţii de înscriere sau depunere de dosare;
alocarea netransparentă şi/sau neregulamentară de resurse financiare şi materiale unor clase de
elevi, în mod preferenţial, neafișarea în loc vizbil a tuturor articolelor din regulamente, care-i
privesc în mod direct sau indirect pe elevi, imposibilitatea accesului la legi şi regulamente, în
conţinut integral, în spaţiile specificate în prezentul regulament, neasigurarea condiţiilor igienice,
termice, de iluminare în sălile de clasă, cantină, grupuri sanitare, nerespectarea drepturilor
rezultate din regulamentul Consiliului elevilor, expunerea nedemnǎ a elevului prin propagarea
unor informații cu caracter privat, cu privire la situaţia familialǎ, economică, juridică, medicală
etc. a elevului şi familiei sale, ce pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot
influenţa negativ evaluarea şcolarǎ sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare.
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2. Procedura de reclamaţie a unui comportament neregulamentar sesizat de către elev:













Elevii se adresează dirigintelui cu termen de răspuns ȋn 7 zile calendaristice. Lipsa răspunsului sau
insatisfacţia legată de acesta permite elevului să se adreseze în scris Consiliului de administraţie.
Termen de răspuns:7 zile calendaristice
În toate situaţiile în care elevul are statutul de reclamant poate alege un profesor care să-l
consilieze sau să-l reprezinte în faţă persoanelor sau comisiilor cu rol de anchetă sau decizie, sau
poate fi reprezentat de unul dintre părinţi/tutore legal.Acelaşi drept se aplică şi în situaţia în care
elevul are statut de reclamat.
În situaţia în care dirigintele este persoana reclamată elevul se adreseaza mai întâi şefului
comisiei diriginţilor, cu păstrarea tuturor procedurilor.
În situaţia în care unul dintre directori este persoana reclamată, elevul se poate adresa direct
Comisiei de disciplinǎ a şcolii.
Cadrul didactic reclamat nu poate lua parte la dezbateri și decizii ȋn cadrul CA sau ȋn comisia de
anchetǎ.
Nerespectarea procedurilor nu poate avea ca efect desconsiderarea reclamaţiei venită din partea
elevului; ȋn aceasta situaţie se impune convocarea nivelurilor intermediare care nu au fost
sesizate, pentru luarea la cunoştinţǎ a reclamației şi parcurgerea regulamentară a procedurii.
Nivelurile ierarhic superioare elevului se pot autosesiza, aducând la cunoştinţa Comisiei de
disciplină situaţiile constatate.
Elevii sau reprezentanţii acestora pot sesiza orice încălcare a drepturilor lor, rezultate din legi şi
regulamente.
Maniera de probare a declaraţiilor (reclamaţiilor) elevilor sau a reprezentanţilor acestora rămâne
la latitudinea profesorilor sau a comisiilor solicitate.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII
PARTEA ÎNTÂI – CONDUCEREA ŞCOLII
Art. 1. Conducerea şcolii este asigurată de organe de decizie: Consiliul profesoral, Consiliul de
administraţie, directori; de organe de lucru: Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie,
comisii de catedră /arii curriculare, consiliile profesorilor claselor, comisiile de lucru. Organigrama liceului
se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie şi este
anexă la prezentul regulament. Comisiile ȋşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale
şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie.
Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei,
regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de
activitate, alte material ce reflect activitatea ei. Mapa este administrată de responsabilul comisiei şi va fi
păstrată la cabinetul responsabilului de comisie. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor
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consemna ordinea de zi, absenţele, hotărârile adoptate. Absenţii motivați vor semna ulterior de luare la
cunoştinţă, după informarea prealabilă realizată de către responsabilul comisiei.
II.1. Factorii de decizie
II.1.1. Consiliul profesoral
Art. 2. Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor art. 54, 55 și 56 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – Ordinul MEC nr. 5447/31 august
2020 şi Legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011.
Absentarea nemotivată de la ședințele CP este abatere disciplinară şi, ca urmare, este sancţionată prin
comisia de disciplină în urma unei sesizări scrise făcute de către director.

II.1.2. Consiliul de administraţie
Art. 3. Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Metodologia – cadru de
organizare ṣi funcṭionare a consiliului de administraṭie din unităṭile de ȋnvăṭământ preuniversitar. –
Ordinul MEC nr. 5447/31 august 2020
Sarcinile membrilor CA sunt propuse de cǎtre director și apoi aprobate de cǎtre CA la fiecare
ȋnceput de an școlar.
II.1.3. Directorul
Art. 4.
(1)Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, ăn conformitate cu legislația
în vigoare.
(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare,
după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu
primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ,
respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul-cadru al
contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).
Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu
acordul părţilor semnatare.
Art. 5. Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar
general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, in baza
reperelor stabilite si comunicate in teritoriu de catre MEN.

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ
Art. 6. Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.
Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia cadru.
Art. 7. Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea
motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a
2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul
școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție
de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite
decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ. Hotărârea revocării directorului
unității de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ
professional și ethnic cu o pondere majoritară a ânvățământului dual se ia prin vot secret de către 2/3
din membrii consiliului de administrație.
Art. 8. Are dreptul de îndrumare și control asupra întregului personal salariat al Școlii.
Art. 9. Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație, cu
excepția unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în
învățământul profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual, în care președintele
consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă.
Art. 10. Vizitarea unității de învățământ și asistența la orele de curs sau la activități școlare și
extrașcolare efectuate de către persoane din afara unității de învățământ, se fac numai cu aprobarea
Directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepție de la această prevedere
reprezentanții instituțiilor cu drept de control asupra unităților de învățământ(inspectorii din ISJ și MEN).
Art. 11. Este președintele Consiliului profesoral, în fața căruia prezintă rapoarte anuale și
semestriale.
Art. 12.
(1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:
 este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;
 organizează întreaga activitate educațională;
 răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
 asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și
local;
 coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității
de învățământ;
 asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;
 încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este
prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și/sau
conducerii asociației de părinți; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației
publice locale și a inspectoratului școlar.
(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:
 propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție
bugetară;
 răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;
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 face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.
(3)În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:
 angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
 întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;
 răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
 propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și
angajarea personalului;
 aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.
(4) Alte atribuții ale directorului sunt:
 propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul
de administraţie;
 coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar
care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a
învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu obligativitatea
consultării, în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor economici implicaţi în instruirea practică
şi pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă;
 coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor
în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
 propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
 elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
 numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare;
 emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic,
membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care
acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din
rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile
respective;
 emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul
unităţii de învăţământ;
 coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
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propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii
de învăţământ;
 emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de
funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor
din unitatea de învăţământ;
 elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
 asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative
extracurriculare şi extraşcolare; q)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului
din unitate;
 monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
 consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale
salariaţilor de la programul de lucru;
 îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;
 numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
 răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;
 răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor
de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al
reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare
şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;
 asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie;
 propune spre aprobare consiliului de administaţie suspendarea cursurilor la nivelul unor
formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum
ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; aa)coordonează activităţile
realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii de învăţământ şi
stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de valorificare a
acestora.
(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, și orice
alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitatea de
învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu
prevederile legale.
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(7) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic,
membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea
acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În situații
excepționale(accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul
adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, desemnat anterior pentru astfel
de situații de către acesta, preia atribuțiile directorului.
Art. 13. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile
art. 12, directorul emite decizii și note de serviciu.
Art. 14. (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de
legislația în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare și funcționare a unității de
învățământ, de regulamentul intern și de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general.
II.1.4. Directorul adjunct
Art. 15.
(1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea
motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a
2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul
şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi,
în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului
adjunct al unităţii de învăţământ.
Art. 16.
(1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educațional, anexă
la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la
contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade
determinate.
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.
Art. 17.
(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unității de
învățământ.
(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate deține,
conform legii, funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul unui partid politic la nivel local, județean
sau național.
II.1.5. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 18. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia
elaborează documente manageriale, astfel:
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a)documente de diagnoză;
b)documente de prognoză;
c)documente de evidenţă.
Art. 19.
(1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a)rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
b)raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor
educaţionale.
Art. 20.
(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct/directorii adjuncţi,
după caz.
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea
directorului la începutului anului şcolar următor.
Art. 21. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau,
în lipsa acestuia, prin orice altă formă.
Art. 22. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea
coordonatorului comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art. 23.
(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale
perioadei anterioare sunt:
a)planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional
şi tehnic (PAS);
b)planul managerial (pe an şcolar);
c)programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului
unităţii de învăţământ.
(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi
asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.
Art. 24.
(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se
elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 ani. Acesta conţine:
a)prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu
comunitatea locală şi organigramă;
b)analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip
PESTE); c)viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; d)planificarea tuturor activităţilor
unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse
necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.
(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic corelează oferta
educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judeţean
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şi regional, stabilite prin Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) şi Planul local de acţiune
pentru învăţământ (PLAI).
(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se dezbate şi se
avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea
strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic este elaborat, pentru o
perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii şcolii, şi
se aprobă de către consiliul de administraţie.
Art. 25.
(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la
specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada
anului şcolar respectiv.
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul
de administraţie.
(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu
planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.
Art. 26. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate
pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele,
acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.
Art. 27. Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a)statul de funcţii;
b)organigrama unităţii de învăţământ;
c)schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ;
d)planul de şcolarizare.
CAPITOLUL II. PARTEA A DOUA – COMISIILE DE LUCRU
Art. 28. Comisiile de lucru se stabilesc în fiecare an şi sunt aprobate, la propunerea directorului,
de către CA. Structura lor completează prezentul regulament în fiecare an, ca anexă.
Comisiile de lucru sunt următoarele:
a) Comisiile cu activitate permanentă:


Comisia pentru curriculum



Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
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Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; (SSM,
PSI- ISU)



Comisia pentru control managerial intern



Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;

a) Comisiile cu activitate temporară:


Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică



Comisia pentru ȋntocmirea orarului și organizarea serviciului pe şcoală



Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar



Comisia pentru programe europene



Comisia de gestionare SIIIR



Comisia de elaborare şi revizuire a ROFUI, a Regulamentului intern, a Codului de
etică şi a fişei de evaluare a cadrelor didactice



Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale



Comisia pentru urmǎrirea ritmicitǎții notǎrii



Comisia pentru organizare şi monitorizare a şcolii de şoferi



Comisia pentru manuale

b) Comisii cu activitate ocazională:


Comisia de inventariere;



Comisia de analiză a ofertelor pentru achiziții;



Comisia pentru verificarea modului de completare a documentelor școlare și a actelor de
studii;

Art. 29. Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie poate decide formarea şi a altor
comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie. Periodic, la cererea
directorului sau a responsabilului CEAC, responsabilul fiecărei comisii are obligaţia de a prezenta un
raport de activitate Consiliului de administraţie.
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Art. 30. Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de
constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor Comisia de evaluare și
asigurare a calității și Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și
ai părinților, tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respective
consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există.
II.2. Comisii cu activitate permanentă
II.2.1. Comisia pentru curriculum/Subcomisia pe arii curriculare
Art. 31. Comisia pentru curriculum
Comisia are în principal următoarele atribuții
 verifică și asigură aplicarea planului de ȋnvățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind
evaluarea rezultatelor scolare la nivelul unității de ȋnvătâmânt și a fiecărei formațiuni de studiu;
 controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiveducativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare si
extrașcolare;
 monitorizează activitatea educațională desfășurată online și “face to face” și activitatea de instruire
practică ȋn atelierele școlii și la agenții economici parteneri;
 monitorizează activitatea profesorilor diriginți;
 consiliază profesorii debutanți și/sau cadrele didactice pentru evoluția ȋn cariera didactică;
 monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora ȋn colectivul
unității de ȋnvățământ;
 coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare a şcolii şi cea de ofertare a CDL-urilor;
 prezintă ISJ oferta curriculară a şcolii în scopul avizării;
 stabileşte disciplinele pentru examenele de diferenţă şi depune programele corespunzătoare la
biblioteca şcolii;
 urmăreşte finalizarea examenelor de diferenţe pentru elevii care provin din alte şcoli;
 colaborează şi sprijină activitatea de dotare şi amenajare a standului şcolii pentru târgurile de oferte
educaționale;
 realizează studii de impact şi eficienţă şi propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei
educaționale;
 încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea
repartizată;
 realizează analiza de nevoi educaţionale ale părinţilor şi elevilor;
 ȋntocmește Plan de activități anual și rapoarte semestriale și anuale de activitate (comisie și/sau
subcomisiile menționate ȋn structura comisiei);
 propune modalități de creștere a calității procesului instructiv-educativ și metode de optimizare a
performanțelor școlare ale elevilor;.
Art. 32. Subcomisiile se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotărârii
Consiliului de administraţie.
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Art. 33. Principii generale de funcţionare a subcomisiilor pe arii curriculare
1. Fiecare arie curriculară va elabora un plan de acţiune, în concordanţă cu obiectivele generale ale
programului managerial al şcolii;
2. Fiecare arie curriculară va elabora, respecta şi realiza, un proiect propriu de activităţi metodice
(dezbateri, lecţii interdisciplinare…) şi va susţine o lecţie deschisă, anual, printr-un reprezentant al
ariei curriculare, ales de membrii acesteia sau de responsabilul catedrei;
3. Documentele ariei curriculare vor fi păstrate într-un dosar care va respecta structura recomandată de
anexa “Conţinutul minimal al dosarului Ariei curriculare”;
4. Interasistenţele la ore vor fi consemnate şi analizate conform fişei recomandate de CEAC;
5. Ȋn semestrul I se va ȋntocmi și ȋnainta către CA Planul de dotare al Ariei curriculare. Onorarea acestuia
va respecta ȋncadrarea ȋn bugetul şcolii.
6. Fiecare arie curriculară va spijini, când situaţia o va cere, organizarea activităţilor metodice pe oraş şi
a concursurilor şcolare specifice;
7. La sfârşitul fiecărui semestru, ariile curriculare vor întocmi un raport de autoevaluare, o evidență a
rezultatelor la concursuri şi olimpiade precum şi o analiză SWOT a activității la fiecare sfârşit de an
şcolar;
8. Membrii ariei curriculare stabilesc de comun acord manualele cu care vor lucra în anul şcolar în curs,
prezintă necesarul bibliotecarului şi țin legătura cu acesta în perspectiva unor modificări sau noutăți
editoriale;
9. La începutul fiecărui an şcolar, în catedră/Arie curriculară se vor discuta calificativele cadrelor
didactice pe anul şcolar încheiat;
10. Interpretează testele inițiale, de progres şi cele finale după calendarul stabilit şi predă rezultatele
comisiei CEAC;
11. Amenajează avizierul ariei curriculare pentru o informare corectă şi necesară a elevilor şi pentru a le
oferi teme de interes pentru petrecerea timpului liber sau stabilirea performanțelor.
Atribuţiile responsabilului ariei curriculare sunt următoarele:
 organizează şi coordonează întreaga activitate a membrilor ariei curriculare pe care o coordonează
(întocmeşte şi completează dosarul ariei curriculare, întocmeşte planul managerial al ariei
curriculare, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul ariei curriculare, elaborează
rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după
consultarea cu membrii ariei curriculare precum şi alte documente stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii);
 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al ariei curriculare. Atribuţia de responsabil
arie curriculară este stipulată în fişa postului;
 avizează planificările calendaristice anuale și pe unități de ȋnvățare ale membrilor ariei curriculare și
le centralizează ȋn format electronic la nivel de arie curriculară;
 evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru alariei curriculare;
 propune participarea membrilor ariei curriculare la cursuri de formare;
 răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de
activitatea profesională a membrilor ariei curriculare;
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are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu
acceptul conducerii acesteia;
 efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al ariei curriculare sau la solicitarea
directorului;
 elaborează, semestrial şi anual Raportul de activitate al membrilor Ariei curriculare pe care o
coordonează și prezintă acest raport în consiliul profesoral;
 urmăreşte progresul şcolar al elevilor la disciplinele ariei curriculare pe care o coordonează;
 consiliază colegii debutanți;
 mediază eventualele conflicte ȋntre membrii ariei curriculare;
 avizează programele de CDȘ/CDL (dacă este cazul) înainte de a fi susţinute în faţa Consiliului pentru
Curriculum în şcoală;
 coordonează şi gestionează proiectarea şi realizarea evaluării interne pe discipline şi interpretează
rezultatele;
 proiectează activitatea membrilor Ariei curriculare pe întreg anul şcolar, pe baza analizei SWOT
discutate în catedră;
 monitorizează activitatea membrilor Ariei curriculare şi prezintă observaţiile în faţa CA la evaluarea
anuală a activității cadrelor didactice;
 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
Conţinutul portofoliului ariei curriculare (conţinut orientativ)
Documente scrise
 Planul managerial – în concordanţă cu obiectivele planului managerial al şcolii şi având
aceeaşi structură pe domenii funcţionale
 Graficul activităților ariei curriculare
 CDL-uri (unde este cazul; lista cursurilor opţionale şi programelor cursurilor opţionale
avizate/propuse)
Documente electronice
-documente de lucru
 teste
 tabel cadre didactice din aria curriculară
 responsabilitățile membrilor ariei curriculare
 programul de pregătire individuală
 programul de pregătire continuă prin discipline de studiu
 participări ale membrilor ariei curriculare la cursuri
 calificative ale membrilor ariei curriculare
-documente operaționale
 programe școlare
 planuri de învățământ
 planificări calendaristice ale membrilor ariei curriculare
 legislație
-documente strategice
 raport de activitate al ariei curriculare
 fișa personală a cadrului didactic
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elaborarea analizei SWOT

II.2.2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Art. 34. Se constituie şi funcţionează conform prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie
(nr.75/2005), ale OUG nr. 86/2007 şi ale art. 72 din Regulamentul de Organizare și funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2020 .
Atribuțiile comisiei:
 să coordoneze aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de
conducerea colegiului, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10 din Legea 87/2006;
 să elaboreze anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă.
Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si
asigurarea calitatii, se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea coordonatorului
comisiei, si se prezinta, spre analiza, consiliului profesoral;
 să definescă în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
 să construiască prin participare şi dezbatere, consensul, tuturor “purtătorilor de interese” (elevi,
părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală) în privinta valorilor, principiilor şi
indicatorilor de calitate;
 să urmărească respectarea în toate procedurile curente de funcţionare şi de dezvoltare, a valorilor,
principiilor şi indicatorilor conveniti;
 să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al
activitatilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să evalueze în faţa autorităţilor şi
a comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
 să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea
şcolară la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al
procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;
 sӑ respecte termenele de redactare şi încӑrcare pe platforma ARACIP a documentelor solicitate.
II.2.3. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Art. 35. Comisia de securitate și sănătete în muncă și pentru situații de urgență este constituită şi
funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 completată prin HG 1425/2006 privind normele
generale de protecţie a muncii, Codul muncii, Legea 307/2006, OMM 163/2007.
Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă, SU şi PSI are în subordine responsabilii ariilor curriculare
ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele, atelierele pentru instruire practică, sălile de sport, diriginţii
claselor, laboranţi, secretar, administrator.
Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de conducătorul
unităţii sau de reprezentantul său care desemnează responsabilul compartimentului de protecţia muncii.
Atribuţiile comisiei constau în:
 colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;
 realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul profesoral şi în celelalte compartimente ale
şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii,
verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie.
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elaborează normele de protecţie civilă în şcoală, adaptate la eventualele situaţii de urgenţă specifice
zonei locale, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii;
elaborează normele de comportare în situaţii de urgenţă care cer evacuarea clădirilor de şcoală;
este responsabilă de afişarea normelor PSI şi de protecţie civilă în şcoală, la locuri vizibile, pe holuri,
săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
concepe şi coordonează un program de simulări periodice la nivelul şcolii, pe tematică PSI şi de
protecţie civilă, cu rol practic-aplicativ;
elaborează propuneri privind îmbunătăţirea normelor PSI şi normelor privind protecţia civilă în
şcoală;
monitorizează gradului de respectare a normelor PSI şi a normelor privind protecţia civilă în şcoală,
atât de către elev, cât şi de către personalul şcolii;
elaborează documentaţia specifică;
sesizează conducerii şcolii şi Consiliului de administraţie de eventuala încălcare a unor norme PSI sau
de protecţie civilă în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;
colaborează cu toate compartimentele din şcoală;
asigură crearea / ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie / prevenţie a întâmplărilor sau /
şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii;
încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea
repartizată
II.2.4. Comisia pentru control managerial intern
Art. 35. Comisia pentru control managerial intern are în principal următoarele atribuții







comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;
asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;
organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul
în activitatea de coordonare;
coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul
raporturilor profesionale;
conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii
entităţi publice;
organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul
compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ..

II.2.5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării
în mediul școlar și promovarea interculturalității;
Art.36. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității are în principal următoarele atribuţii:
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este responsabilă de aplicarea la nivelul liceului a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru
creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței
juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
monitorizează respectarea Regulamentului intern şi ROFUI;
verifică prelucrarea ROFUIP 2020, ROF şi a Statutului elevului de către toţi diriginţii şi afişează, la loc
vizibil, extrase din acestea (Drepturile, Indatoririle şi Sancţiunile aplicate elevilor cu abateri);
se întruneşte la solicitatea scrisă a diriginţilor, cadrelor didactice sau a conducerii şcolii, ori de câte ori
este nevoie şi dezbaterile vor fi consemnate într-un registru de procese verbale care va fi păstrat de
coordonatorul comisiei;
propune sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform ROFUI şi a Statutului elevului, iar în cazul
abaterilor grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform
prevederilor ROFUIP 2020.
încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea
repartizată
elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform
metodologiei din OMECT nr. 1409 / 29.06.2007;
colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă în toate
etapele procesului de asistenţă;
iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării pe tema
dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediul şcolar;
are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai
jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;
elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învăţământ;
propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi
a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de
învăţământ.
Colaborează cu diriginţii şi Consiliul reprezentativ al părinţilor;
Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității elaborează şi adoptă anual
propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.
II.2.6.Alte comisii
 Comisiile cu caracter temporar
 Comisiile cu caracter ocazional
Art. 37. Comisia pentru programe și proiecte educative
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: coordonează
activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități
extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățămănt
primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde aceasta există, cu
reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și
neguvernamentali.
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Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea
în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării privind educația formală și
nonformală.
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii
a) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformala din unitatea de
invatamant;
b) avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programului activitatilor educative ale clasei/grupei;
c) elaboreaza proiectul programului/calendarului activitatilor educative scolare si extrascolare ale
unitatii de invatamant, in conformitate cu planul de dezvoltare institutionala, cu directiile stabilite de
catre inspectoratul scolar si minister, in urma consultarii consiliului reprezentativ al parintilor,
asociatiei de parinti, acolo unde exista, si a elevilor, si il supune spre aprobare consiliului de
administratie;
d) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte de programe educative;
e) identifica tipurile de activitati educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum si
posibilitatile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al parintilor
si asociatiei de parinti, acolo unde exista;
f) prezinta consiliului de administratie rapoarte anuale privind activitatea educativa si rezultatele
acesteia;
g) disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate in unitatea de invatamant;
h) faciliteaza implicarea consiliului reprezentativ al parintilor si asociatiei de parinti, acolo unde
exista, si a partenerilor educationali in activitatile educative;
i) elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii sau reprezentantii
legali pe teme educative;
j) propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative nonformale desfasurate la
nivelul unitatii de invatamant;
k) faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tara si in strainatate, desfasurate in cadrul programelor
de parteneriat educational;
l) orice alte atributii rezultand din legislatia in vigoare.
Art. 38. Profesorul diriginte
(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de
dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează.
Planificarea se avizează de catre directorul unității de învățământ.
(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt
desfășurate de profesorul diriginte astfel:
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a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;
b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora
de consiliere și orientare. În aceasta ț, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi,
un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și
orientare profesională, care va fi adus la cunoștința elevilor, părinților și celorlalte cadre
didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea
directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de
prezență.
(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare
profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor,
pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere si
orientare“;
b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor
naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și Cercetării
cu alte ministere, instituții și organizații.
(5) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după
consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi.
(6) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul
diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a
elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale
acestora. În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în
sistem de videoconferință.
(7) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții sau reprezentanții legali de la
fiecare formațiune de studiu se comunică elevilor și părinților sau reprezentanților legali ai
acestora și se afișează la avizier sau pe site-ul unității de învățământ.
(8) Întalnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, îin conformitate
cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea
părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a)activitatea colectivului de elevi;
b)activitatea consiliului clasei;
c)întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de
câte ori este cazul;
d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e)activităţi educative şi de consiliere;

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ
f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia,
inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
2. monitorizează:
a)situaţia la învăţătură a elevilor;
b)frecvenţa la ore a elevilor;
c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
3. colaborează cu:
a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor
situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul
instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;
b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor
clasei;
c)directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de
elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor
probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în
scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite,
apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d)asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele
care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu
alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
g)persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării
datelor referitoare la elevi;
4. informează:
a)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la
evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi
parcursul şcolar al elevilor;
c)părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul
elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu
părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d)părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe
nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţi de învăţământ;

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ
e)părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate
cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a)completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala
tatălui, prenume, număr matricol);
b)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile ROFUIP cadru şi ale
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Învăţământ;
c)propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui
elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament;
d)aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse
de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea
notei la purtare;
e)pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu
prezentul regulament şi statutul elevului;
f)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
g)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
h)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
i)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
j)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.
Art. 38.1.
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul liceal, profesional şi postliceal şi este constituit
din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat
al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate
clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective,
desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învăţământului liceal,
profesional şi postliceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare în sistem de videoconferinţă.
Art. 38.2. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
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c)stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de
frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune
consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;
d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte sancţiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 38.3.
(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul
verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese
verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al
consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi
îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Art. 39. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este formată din trei membri şi este
condusă de de un responsabil numit de Consiliul de administraţie la fiecare început de an şcolar. Comisia
organizează serviciul pe şcoală pentru profesori. Cadrele didactice care fac de serviciu ȋn şcoalǎ
semneazǎ de luare la cunoştințǎ pentru atribuțiile care le revin ȋn aceastǎ calitate de profesor de
serviciu.Comisia afişează planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală în cancelarie şi la avizierul de la
intrarea în şcoală.
Art. 39.1. Ȋn efectuarea acestui serviciu se ţine cont de programul de funcţionare al şcolii.
Programul de funcţionare al liceului este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de
către Consiliul de administraţie. Modificările ulterioare sunt hotărâte de către Consiliul de administraţie.
De regulă, orele încep la ora 800 sau, uneori, 700şi se încheie la ora 1400 sau, uneori, 1500.
Programul claselor de seral este de la 1500 la 2100. Orele au o durată de 50 minute şi sunt urmate de o
pauză de 10 minute. Programul cercurilor ştiinţifice este stabilit şi anunţat de către fiecare responsabil
de cerc.
Programul şcolar se desfăşoară în zilele lucrătoare astfel: dimineața, cursurile încep de regulă cu
ora 8.00 şi se termină cu ultima oră de curs; după-amiaza, pentru cursurile serale, programul începe la
ora 16:00 şi se încheie cu ultima oră de curs (20:00 sau 21:00).
Prezența în şcoală, în afara programului şcolar (8:00 – 21.00), a oricărei persoane, chiar dacă este
salariat al şcolii, se va consemna de către personalul de pază în Registrul de poartă.
Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima ora din orarul clasei din care fac
parte; accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev.
Profesorii vor asigura, în timpul orelor, condiții civilizate de ținută, curăţenie şi ordine.
Profesorii au obligaţia să verifice dacă elevii au lăsat în ordine sala de clasă, după ultima oră de
curs.
Accesul oricărei persoane în clasă, în timpul orei este permis numai cu acordul
directorului/directorului adjunct.
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Conţinutul fiecărui anunţ pentru elevi va fi consemnat în Registrul de comunicări şi va fi avizat de
către director/director adjunct.
Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea datelor personale din
actul de identitate şi a scopului vizitei în Registrul de poartă.
Autoturismele/autovehiculele au acces în curtea şcolii restricţionat. Mai exact, accesul este
permis numai pentru autovehiculele care apartin şcolii, personalului şcolii, salvării, politiei, pompierilor,
jandarmeriei, salubrizării precum şi acelora care asigura dotarea/aprovizionarea, repararea unor
defecţiuni.
Este interzis accesul în şcoala a persoanelor aflate sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice
sau a celor tulburente.
Conducerea şcolii, diriginţii vor transmite la serviciul de pază şi întreţinere-curăţenie programul
cu persoanele invitate la ședinţe cu părinţii sau întruniri diverse, în baza cărora li se va permite accesul
în şcoala după verificarea identităţii lor.
Art. 39.2. Serviciul elevilor și a cadrelor didactice se desfăşoară astfel:
a. Serviciul pe clasă
Diriginţii stabilesc la începutul anului şcolar, cu elevii, modul de efectuare a serviciului pe clasă. Elevii de
serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:
 asigură creta şi ştergerea tablei; ştergerea tablei se va face şi după ultima oră de curs;
 asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, atenţionând elevii care produc
dezordine;
 verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor şi diriginților, la
solicitarea acestora, numele elevilor absenţi.
b. Serviciul pe şcoală
Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită prin decizia directorului, în
funcţie de orarul cadrelor didactice, astfel încât profesorul de serviciu să-şi poată exercita
atribuţiile fără a fi afectată activitatea sa didactică.
 În clădirile A şi B profesorii de serviciu îşi desfăşoară activitatea în intervalul 7.50 – 14.10,
conform graficului anunţat;
 Profesorii de serviciu ȋn curte ȋşi desfǎşoarǎ activitatea ȋn intervalul 7.45-14.10, iar ȋn intervalul
orar 7.45-8.00, prin rotație, vor supraveghea accesul de pe strada şi le vor cere elevilor să
prezinte, la intrarea în şcoală, carnetul de elev;
 Toţi profesorii de serviciu din clădirile A şi B au datoria să conducă elevii, în pauze, spre ieşire,
în sectorul pe care îl supraveghează; Profesorii de serviciu de la parter, din clădirile A şi B, vor
conduce, în pauze, elevii afară din clădire, şi vor supraveghea intrarea în clădire, în timpul
pauzelor;
 Profesorii de serviciu din cele două clădiri, care, din diverse motive, le permit elevilor
staţionarea pe coridoarele şcolii, în pauze, îi supraveghează şi răspund de actele de
indisciplină ale acestora şi de eventualele deteriorări ale bunurilor şcolii;
 Dacǎ vremea este nefavorabilǎ, iar elevii rǎmȃn pe coridoare şi nu ies ȋn curte, profesorii de
serviciu din curte vor intra ȋn clǎdirile A şi B şi vor ajuta profesorii de serviciu de la parter.
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Pentru buna colaborare a profesorilor de serviciu ȋn clǎdirile A şi B se impune ca responsabilii
etajelor I şi II, dupǎ ce scot elevii de pe coridoare, sǎ rămână cu profesorii de serviciu, la parter;
Profesorii de serviciu din cele două clădiri semnalează coordonatorilor Comisiei pentru
organizarea serviciului pe şcoală: d-nei prof. Hudrea Floare, în clădirea A, d-lui prof. Stanciu
Mircea, în clădirea B şi, respectiv, d-lui prof. Jenei Elemer, în curte, cazurile în care, alţi colegi
profesori, permit staţionarea elevilor în sălile de curs sau alte incidente care au loc în timpul
pauzelor;
Profesorii de serviciu din curtea şcolii vor supraveghea, în fiecare pauză, comportamentul
elevilor, semnalând la direcţiune orice caz de indisciplină, violenţă verbală sau fizică;
Profesorii de serviciu răspund de integritatea fizică a elevilor, în timpul pauzelor, în sectorul pe
care îl supraveghează, conform orarului stabilit;
Profesorii de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor, în timpul pauzelor,
urmărind să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
Profesorii de serviciu anunţă conducerea şcolii şi, ȋn situații de extremǎ urgențǎ, organele de
ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii,
ameninţări prin telefon, acte de indisciplină grave ale elevilor, care implică manifestări
agresive, perturbatoare, ireverenţioase, contrare unui comportament civilizat, absentarea
nejustificată a profesorilor de la orele de curs sau laborator, etc.);
Profesorul de serviciu din clădirea A parter la sfârșitul programului (orele 1410) va controla
existența cataloagelor și va asigura siguranța acestora (prin închiderea lor în dulapurile special
amenajate). Lipsa cataloagelor va fi consemnatӑ în procesul verbal;
Profesorii de serviciu întocmesc la sfârşitul programului un proces verbal, (dacă au avut loc
evenimentele deosebite) în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul,
semnalând incidentul/incidentele desfăşurate ȋn Registrul de procese-verbale al profesorilor
de serviciu,registru care se păstrează ȋn secretariatul unităţii;
Profesorii de serviciu vor suplini, ȋn orele libere, dacă este cazul, alţi colegi profesori care
lipsesc de la şcoală;
Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare
anuală,la propunerea coordonatorilor de comisie sau a conducerii colegiului.

Art. 40. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică
Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică are următoarele atribuții:
 identifică nevoile de formare şi propune / iniţiază activităti în şoală sau în colaborare cu
furnizorii de programe de formare (ISJ, CCD, etc.);
 colaborează cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor
didactice din şcoală;
 verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri
de formare şi păstrează evidenţa formării (prin grade, cursuri, participări la simpozioane,
comunicări ştiinţifice, masterate, doctorate…) pe care o prezintă semestrial în consiliul de analiză
şi la începutul fiecărui an şcolar, conducerii şcolii;
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comunică ofertele de formare / perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ / CCD, organizează
şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare
venite în şcoală;
 încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea
repartizatămonitorizeazǎ felul ȋn care cadrele didactice aplicǎ la clasǎ rezultatele formǎrii şi
perfecționǎrii profesionale, respectiv metode alternative de predare, ȋnvǎțare şi evaluare.
Comisia colaborează cu toate comisiile pe arii curriculare din şcoală.
Celelalte comisii au sarcinile specificate în anexele la acest regulament.
CAPITOLUL II. PARTEA A TREIA - PERSONALUL DIDACTIC
Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 41.
(1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic
de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de
învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de
învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de
muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 42.
(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute
pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în
concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă
şi un comportament responsabil.
(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze
acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau
familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale,
precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa
copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare,
extracurriculare/extraşcolare.
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile
publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în
legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
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Art. 43.
(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de
funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele
consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte
structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către
consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
Art. 44. Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un
coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de
administraţie, la propunerea directorului.
Art. 45. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate
care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de
învăţământ.
Art.46. La nivelul unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele
compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte
compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(1) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul din compartimentele administrativ,
financiar contabil si secretariat trebuie să aibă un comportament de înaltă ţinută morală şi
profesională, atât în unitatea noastra şcolară cât şi în afara ei pentru a menţine prestigiul şi
tradiţia şcolii.
(2) Toţi angajaţii liceului trebuie să manifeste respect reciproc pentru soluţionarea sarcinilor
profesionale menţionate în Planul managerial şi fişa postului.
(3) Toţi angajaţii au datoria de a păstra, de a folosi cu grijă şi responsabilitate şi de a îmbunătăţi
baza didactico-materială a instituţiei noastre şcolare.
(4) Consumul băuturilor alcoolice este interzis în incinta scolii. Fumatul este permis numai în
spatiul destinat,spatiu aflat in afara perimetrului scolii, respectând legislația în vigoare şi normele
P.S.I.
(5) Personalul şcolii poate beneficia, în situaţii speciale, de învoire de 1 zi pe semestru.
II. 3. 1.
a. Cadrele didactice – drepturi, obligaţii şi ȋndatoriri specifice
Art. 1. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 2. Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un
certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi
cercetării şi ministrului sănătăţii.
Art. 3. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în
condiţiile legii.
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Art. 4. În unitatea de învăţământ, , se organizează pe durata desfăşurării cursurilor serviciul pe
şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţii de învăţământ.
Art. 5. Profesorii trebuie sa aibă o ţinută morala demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale
pe care le transmit elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
Art. 6. La începutul semestrului fiecare cadru didactic va prezenta planificările calendaristice, cât
şi planificarea temelor pentru orele de dirigenţie, conducerii liceului în primele zile sau după planificare.
Art. 7. Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu respectarea orelor de
începere şi de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte ore decât cele
prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie, etc) se cere acordul conducerii liceului;
Art. 8. Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note. De
asemenea, rezultatele obţinute de elevi la lucrările scrise, să fie comunicate elevilor în termen de 7 zile
de la susţinerea lucrării.
Art. 9. În relaţia profesor – elev, nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii elevului.
Art. 10. Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri
excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al liceului. Cadrele
didactice au obligaţia să nu fumeze în locurile unde au acces elevii, să nu vină la liceu sub influenţa
băuturilor alcoolice.
Art. 11. Nerespectarea orarului va fi sancṭionată cu scăderea punctajului pe fiṣa de
evaluare/autoevaluare.
Art. 12. Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie.
Art. 13. În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris
sau verbal, abaterea profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se
impun, va înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului Profesoral al clasei sau Consiliului Profesoral al
liceului, situaţie ce va fi analizată in ”Comisia de disciplina” a şcolii. De asemenea, cadrele didactice sunt
obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de
specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice.
Art. 14. Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un
număr de absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă.
Art. 15. Orice învoire a cadrelor didactice se face prin înlocuirea cu un alt cadru didactic, care să
asigure orele pe perioada respectivă. Înlocuirea se face cu acordul directorului sau directorului
adjunct,pe baza unei cereri scrise şi se anunţă cel târziu înainte de începerea programului. Cadrul
didactic învoit întocmeşte cu ajutorul şefului de catedră un program de suplinire pentru ziua învoită.
Orice zi de ȋnvoire se consideră zi de concediu.
Art. 16. Absenṭa din motive personale/medicale a cadrului didactic se poate anunṭa şi la serviciul
secretariat. În caz de boală se comunică situaţia serviciului secretariat, iar la reluarea activităţii se
prezintă certificatul medical.
Art. 17. Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a Regulamentului Intern şi a
ROFUIP. Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul profesoral şi la Consiliului profesoral al
clasei.
Art. 18. Personalului didactic de predare îi este interzis:
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să părăsească sala de clasa / sala de desfăşurare a activităţii / sala sau terenul de sport , în
timpul desfăşurării activităţilor didactice;
 să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice; să elimine elevii
din clasa / sala de desfăşurare a activităţii,
 să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme
personale,
 să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte ȋn afara cazurilor de ȋntârziere
accidentală la oră
Art. 19. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puțin 5 minute înainte de prima oră din
orarul propriu.
Personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, personalul de îngrijire şi pază lucrează conform
unui program întocmit de comun acord cu şefii catedrelor/comisiilor metodice sau de şefii de
compartimente şi avizat de conducerea şcolii.
Art. 20. Pentru nerespectarea R.I. ṣi a prevederilor contractului de muncă, cadrele didactice vor
fi sancţionate conform art. 280 paragraful 2 din Statului cadrelor didactice, Legea educaṭiei naṭionale nr.
1 din 2011.
Art. 21. Nerespectarea termenelor de predare a documentelor solicitate de către şeful de arie
curriculară, director sau ISJ, duce la sancṭionarea cadrului didactic cu diminuarea punctajului pe fiṣa de
evaluare .


b.Personalul didactic auxiliar
Serviciul secretariat, contabilitate, bibliotecă, informatică îşi desfăşoară programul între orele
730– 1530;
Secretariatul îşi desfăşoară zilnic programul cu elevii, între orele 1050 – 1500.
b.1. Secretariatul
Art. 1. Funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. Acest program se desfăşoară
zilnic între orele 1050- 1500. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de
învaţământ;
Art. 2. Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:
 transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
 întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
 întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente
solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
 înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și
actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea
elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
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 rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor
naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
 completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor
referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
 procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor
școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor
de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat
prin ordin al ministrului educației naționale;
 selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin
ordin al ministrului educației naționale;
 păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele
competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
 întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit
legislației în vigoare sau fișei postului;
 întocmirea statelor de personal;
 întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de
învățământ;
 calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
 gestionarea corespondenței unității de învățământ;
 întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în
vigoare,contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și
funcționare al unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și
deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 3.
(1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de
prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.
(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de
curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor, încheind un procesverbal în acest sens.
(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în
perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de
sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ,
cu acordul prealabil al personalului solicitat.
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a
oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.
Art. 4. Asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor;
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Art. 5. Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea
tuturor documentelor şcolare;
Art. 6. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat;
Art. 7. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările
stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale;
Art. 8. Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu
prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă
şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale;
Art. 9. Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele
Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,
aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale, se face în conformitate cu prevederile Legii
Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996;
Art. 10. Atribuţiile specifice postului de secretar se regăsesc în fişa postului ;
b.2. Serviciul financiar
Organizare şi responsabilităţi
Art. 11.
(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care
sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi
transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă
aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi
asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil“.
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 12. Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a)desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b)gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de
învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de
administraţie;
c)întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei
în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d)informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e)organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f)consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul
unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g)întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h)valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile
prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i)întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
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j)îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k)implementarea procedurilor de contabilitate;
l)avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m)asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n)întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile
prevăzute de normele legale în materie;
o)orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management financiar
Art. 13.
(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
Art. 14. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor
categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 15.
(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.
Art. 16. Serviciul financiar răspunde de calculul și/sau plata burselor școlare, a burselor
profesionale și a burselor pentru elevii străini ;
Art. 17. Administratorul financiar exercită viza de control financiar preventiv;
Art. 18. Atribuțiile specifice postului de administrator financiar se regăsesc în fişa postului ;
b.3. Compartimentul administrativ
Organizare şi responsabilităţi
Art. 19.
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde
personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 20. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a)gestionarea bazei materiale;
b)realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere,
igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
c)întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
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d)realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de
învăţământ;
e)recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
f)înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor
din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;
g)evidenţa consumului de materiale;
h)punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ
privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
i)întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
j)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management administrativ
Art. 21. Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ
se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 22.
(1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de inventariere,
numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
Art. 23.
(1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către
consiliul de administraţie.
(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic
al proprietăţii private.
Art. 24. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea
unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie
Art. 25. Atribuţiile specifice postului de administrator se regăsesc în fişa postului ;

b.4. Biblioteca şcolară
Art. 26.
(1)În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteca şcolară;
(2)Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării.
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(3) În situaţii excepţionale, bibliotecarul poate primi şi alte atribuţii din partea conducerii unităţii
de învăţământ.
(4) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca
Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.
(5) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda
asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt suspendate
cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive
medicale.
Art. 27. Bibliotecarul este subordonat directorului unității de învățământ ;
Art. 28. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii ;
Art. 29. Bibliotecarul asigură funcționarea bibliotecii și este interesat de completarea rațională a
fondului de publicații și de carte ;
Art. 30. Organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice: lansare de carte, întâlniri
literare, simpozioane, vitrine și expoziții de cărți, standuri de noutăți sau de colecții de cărți, prezentări
de manuale, etc.
Art. 31. Atribuțiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fișa postului ;
Art. 32. Activitățile de bază ale bibliotecarului sunt : a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută
la elaborarea lucrărilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere,
cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii; b)
sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; c) participă la toate cursurile
specifice de formare continuă;

b.5.Informaticianul
Art. 33. Informaticianul este subordonat directorului unităţii de învăţământ;
Art. 34. Administrează bazele de date electronice ale şcolii
Art. 35. Întocmeşte situații electronice cerute de diferite împrejurări: încheiere semestru sau an
şcolar, realizarea evidenței elevilor
Art. 36. Întocmeşte formate de raport sau evidență pentru profesori sau diriginți, răspunde de
gestionarea alocaţiilor pentru elevi
Art. 37. Colaborează cu compartimentele secretariat şi contabilitate pentru bune operare a
programelor de personal şi financiare
Art. 38. Administrează, completează şi îmbunătățeşte aspectul paginii web a şcolii
Art. 39. Îndrumă profesorii în utilizarea unor softuri sau în instalarea unor noi programe
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Art. 40. Realizează materiale promoționale pentru şcoală la cererea conducerii
b.6.Pedagogul şi supraveghetorul de noapte
Art. 41. Pedagogul şi supraveghetorul de noapte sunt subordonaţi directorului unităţii de
învăţământ;
Art. 42. Asigură securitatea elevilor pe timpul zilei, respectiv, nopții.
Art. 43. Veghează asupra respectării Regulamentului Intern de către toţi elevii şi studenţii cazaţi în
internatul colegiului.
Art. 44. Se asigură de păstrarea curățeniei şi a disciplinei în internat.
Art. 45. Dau deşteptarea elevilor la ora 6,30 şi stingerea la ora 22,00 şi supravegheazӑ prezenţa
elevilor la meditaţii.
Art. 46. Atribuțiile specifice pedagogului şi supraveghetorului de noapte sunt menţionate în fişele
de post aprobate de director.
Art. 47. Pentru nerespectarea R.I. ṣi a prevederilor contractului de muncă, cadrele didactice
auxiliare vor fi sancţionate conform art. 280 paragraful 2 din Statului cadrelor didactice, Legea educaṭiei
naṭionale nr. 1 din 2011.
c. Personalul nedidactic
Art. 1.
(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de
învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face
de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual
de muncă.
Art. 2.
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al
unităţii de învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În
funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea
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acestor sectoare. (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte
activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în
vederea asigurării securităţii preşcolarilor/elevilor/personalului din unitate.
Art. 3. Pentru nerespectarea R.I. ṣi a prevederilor contractului de muncă/fiṣei postului, angajaṭii
vor fi sancţionaṭi conform prevederilor art. 247 ṣi 248 din Codului Muncii.

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR
III.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ
Art. 1. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de
laborator, lucrări în atelierele de instruire practică, şi/sau în cele de efectuare a practicii la locul de
muncă, vizite temetice pentru documenatare) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe
sportive etc.).
III.2. Structura anului şcolar
Art. 1.
(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale,
cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor
aplicabile.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a)la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ,
precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii
consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general,
respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;
b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ - la cererea inspectorului
şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a
hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
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(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte
măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.
(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în unităţile de
învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului.
Art. 2.
(1) În unitatea de învăţământ, cursurile se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă sau
în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă este organizată în program de zi și seral.
(3) Pentru unitatea de învăţământ care funcţionează în două schimburi, programul este stabilit de
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Pentru clasele din învăţământul liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs
este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate
stabili o pauză de 15-20 de minute.
(5) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o
perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea
motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu
informarea inspectoratului şcolar.

CAPITOLUL IV –PARTEA ÎNTÂI - DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV
Art. 1. Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii.
Art. 2.
(1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de
învăţământ.
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
prezentului regulament de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a solicitării scrise a
părinţilor sau reprezentanţilor legali.
Art. 3. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate
activităţile existente în programul Colegiului.
Art. 4. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesorul care conduce
ora respectivă, care consemnează fiecare absenţă în catalog. Este interzisă eliminarea elevilor de la oră.
Elevii care deranjează orele vor fi puşi în discuţia Consiliului profesoral al clasei, pentru a fi sanctionaţi.
Art. 5. Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza următoarelor acte:
 adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie, vizată la
Cabinetul medical al şcolii, în prealabil notificată de părinte prin menţiunea “Confirm
problema de sănătate şi perioada de scutire de prezenţă la cursuri a copilului meu” şi
certificată prin semnătură personală;
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adeverință/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare după ce a
fost vizată/vizat la Cabinetul medical al şcolii şi confirmată de părinte;
 cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului adresată directorului Colegiului si
aprobată de acesta în urma consultării dirigintelui clasei cel mult 20 de ore de curs
/semestru.
Art. 6. Dirigintele motivează absenţele în ziua în care se aduc actele justificative de către
părinte/tutore legal, dacă elevul este minor, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii
elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate. În limita a 20 de ore de curs pe
semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului
pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către
directorul unității.
Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
activității elevului și sunt păstrate de către diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
Nerespectarea termenului prevăzut atrage declararea absențelor ca nemotivate.
Art. 7. Directorul motivează absenţele elevilor care participă la cantonamente şi competitii
sportive, la cererea scrisă a unitatilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate.
Art. 8. Dirigintele poate motiva absenţa elevului care participă la pregătirea, derularea unor
activităţi şcolare artistice, sportive, sau proiecte pe baza notificării scrise prealabile a profesorului care
coordonează acea activitate. Participarea la astfel de activităţi în timpul programului şcolar nu exclude
obligaţia elevului participant de a se pregăti şi efectua sarcinile de lucru distribuite de profesor(i) la
obiectele de la lecţiile cărora elevul a absentat motivat.
Art. 9. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la
începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu
susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev.
CAPITOLUL IV –PARTEA A DOUA: DREPTURILE ELEVILOR
Art. 7 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
Elevii se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de/sau în Colegiul Tehnic de
Transporturi “Transilvania” nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în
funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor
lor;
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea
corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea,
de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării
competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi
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interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor
economici;
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ
preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă,
etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare
civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte
criterii cu potenţial discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi
din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română,
cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetaredezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre
părţi;
j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de
trasee flexibile de învăţare.
n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la
biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare
realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi
materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit
la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare.
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de
expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară,
utilizarea invectivelor, limbajul trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore
pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor
naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
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r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
semestru;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un
număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi
de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte
activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în
palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe
inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi
activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi
extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să
aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2
ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an
şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital,
în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi,
respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o
perioadă mai mare de 4 săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe
anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor
mai eficiente metode didactice.
bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer între tipurile de
învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor,
problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii
de învăţământ;
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora
de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art. 8. Elevii pot beneficia de suport financiar din sursele extrabugetare ale colegiului.
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Art. 9. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din
colegiu.
Art. 10. Elevii din învatamântul liceal șI cel profesional beneficiază de manuale gratuite.
Art. 11. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele
deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
Art. 12. Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul elevilor care funcţionează pe
baza unui regulament propriu.
Art. 13. Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de administraţie al colegiului
şi ȋn componenţa unor comisii.
Art. 14. Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice
care se organizează şi functionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul colegiului.
Art. 15. Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs, iar activităţile pot fi susţinute în
colegiu numai cu aprobarea directorului, la cererea scrisă a grupului de iniţiativă, cu o saptămână
înainte. Organizatorii răspund, în timpul reuniunilor, de asigurarea ordinii, disciplinei şi de integritatea
bazei materiale. Reuniunile pot avea loc numai în prezenţa unui membru al comitetului de părinţi şi a
dirigintelui clasei.
Art. 16. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii; în cazul în care acestea
afectează siguranța naţională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti
directorul colegiului suspendă editarea şi difuzarea acestor publicaţii.
Art. 17. Elevii care participă la etape judeţene şi naţionale ale concursurilor şcolare şi la alte
acţiuni culturale, sportive ş.a. de acelaşi nivel sunt scutiţi 4 zile în săptamâna premergătoare concursului.
Art. 18. Elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită la Cabinetul de
consiliere şi la Cabinetul medical al şcolii.
Art. 19. În unitatea de învățământ sunt interzise mäsurile care pot limita accesul la educație al
elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de cätre aceștia a serviciului pe școalä, interzicerea participärii
la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartä uniforma unitäții de înväțämânt sau altele asemenea.
Art. 20. Este interzisä și constituie abatere disciplinarä implicarea elevilor în strângerea sau gestionarea
fondurilor.

Art. 21. Rezutatul evaluärii, exprimat prin calificativ, notä, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de
coercție, acesta reflectând strict rezultatele înväțärii, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V. ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca au urmatoarele îndatoriri:
Art. 22. Să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu şi să-şi
însuşească noţiunile prevăzute de programele şcolare.
Art. 23. Să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de organizare și funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat de MEN, Regulamentul de organizare și funcţionare a
unităţii de învăţământ preuniversitar–Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvaniania, Regulamentul de
ordine interioară pentru elevi, regulile de circulaţie şi cele referitoare la apărarea sănătaţii, normele de
tehnica securităţii muncii, de PSI, SU, normele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.
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Art. 24. Să dovedească respect pentru adulţi (cadre didactice, personal administrativ, medical şi
de îngrijire) cât şi pentru colegii lor, indiferent de starea socială, situaţie familială, naţionalitate şi religie.
Art. 25. Să aibă o ţinută decentă, după cum urmează:
a. Ţinuta decentă pentru fete:
 hainele trebuie să fie curate, netransparente, în culori calde, nu prea decoltate, nu
prea strâmte sau prea largi;
 hainele nu trebuie să aibă inscripţionări sau desene nepotrivite;
 bluza să depăşească mijlocul, iar fusta să nu fie mai scurtă de o palma deasupra
genunchiului; pantalonii să aibă talia normală, nu joasă, să descopere pielea sau
lenjeria intimă;
 încălţămintea să fie comodă, nu extravagantă, cu talpa si tocurile de maximum 5-6
cm;
 părul se va purta curat, pieptănat şi nevopsit;
 bijuteriile nu trebuie sa fie numeroase şi voluminoase;
 machiajul să fie discret şi unghiile îngrijite şi colorate în tonuri deschise.
b. Ţinuta decentă pentru băieţi:
 hainele trebuie sa fie curate; băieţii vor purta cămasă sau tricou simplu de
culoare albastru sau bleumarin ,
 pantaloni din stofă sau blue jeans clasici de culoare bleumarin.
 hainele nu trebuie să aibă inscripţionări sau desene nepotrivite;
 pantalonii să fie lungi, cu talia şi lărgimea normală;
 încălţămintea să fie comodă şi îngrijită.
 părul trebuie să fie pieptănat îngrijit, nevopsit şi dacă este lung, să fie prins în
coadă.
 băieţii nu vor purta barbă, sau favoriti.
Profesorul care constată în timpul orelor că există elevi cu ţinuta care nu este în conformitate cu
prevederile acestui regulament, va întocmi elevului respectiv un referat în baza căruia dirigintele îl va
sancționa și va înștiința familia.
Precizări:
 Băieţii nu vor purta cercei. Fetele şi băieţii nu vor avea piercinguri pe față, limbă sau în urechi ori
tatuaje ȋn locuri aflate la vedere.
 Fetele şi băieţii vor purta obligatoriu asupra lor, carnetul de elev.
 Elevii au datoria să îndeplinească în mod conştiincios sarcinile care le revin când sunt de serviciu
în clasă sau pe şcoală.
 Elevii vor desfăşura activităţi în laboratoare, cabinete, sala de sport, etc. numai sub
supravegherea unui cadru didactic, instructor sau personal auxiliar de specialitate.
 Să aibă caietele corespunzătoare, manualele şi materialele sau echipamentul corespunzător
orelor de curs.
 Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte, la cerere personalului de pază, administrativ
şi cadrelor didactice (profesori de serviciu) la intrarea în liceu.
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Să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, contabilitate, bibliotecă, numai în orele de
program afişate, în afara orelor de curs.
Elevii scutiţi medical la orele de educaţie fizica au obligaţia să fie prezenţi la ore; cei care nu sunt
prezenţi la oră vor fi consemnaţi cu absenţe nemotivate.
Elevii care au primit gratuit manuale trebuie să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
Cei care deteriorează sau pierd manualele vor plăti contravaloarea acestora la sfârşitul anului
şcolar.
Elevii au obligaţia de a nu consuma alimente, băuturi, cafea sau de a mesteca gumă în timpul
orelor de curs.
Elevii au obligaţia de a se intersa de propriul progres la învăţătură şi de a participa la evaluările
programate, implicându-se în autoevaluare şi identificarea nevoilor deînvăţare reale pentru care
trebuie să –şi elaboreze propriul program de progres , perioada de realizare a măsurilor şi ţintelor
de remediere, conform unui plan stabilit individual sau sub îndrumarea cadrelor didactice.
Elevii navetişti pot pleca cu 15 minute mai devreme de la ultima oră cu permisiunea directorului
și știința dirigintelui, ȋn cazul ȋn care programul mijloacelor de transport presupune o pauză mai
mare de o oră şi jumătate ȋntre curse.
CAPITOLUL VI - INTERDICŢII

Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca nu au voie:
 Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.
 Să deterioreze bunurile din patrimoniul Colegiului.
 Să aducă şi să difuzeze în Colegiu materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea si integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
 Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.
 Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
 Să deţină şi să consume în perimetrul Colegiului şi în afara lui – în proximitate sau în cadrul
activităților organizate în afara școlii - droguri, băuturi alcoolice, să fumeze şi să participe la jocuri
de noroc.
 Să posede, să producă și să difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic.
 Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs şi al examenelor, în afara prevederilor din
Statutul elevului.
 Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul
Colegiului.
 Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul colegiului.
 Să introducă în instituţie sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, cu efecte nocive asupra
persoanelor din jur, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) ș.a. care ar pune în pericol
sănătatea şi securitatea personală a celorlalți.
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Să părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere
permisiunea profesorului diriginte sau a directorului care-l învoieşte pe propria răspundere. În
situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotarârea sa.
Să aducă maşini, skateboard-uri, patine cu rotile, trotinete, jocuri electronice,boxe, cărţi de joc,
table, animale. Acestea vor fi confiscate de către profesorii de serviciu, diriginţi sau director.
Să aducă aparatura electronică în afara activităţilor organizate.
Să folosească limbaj şi gesturi vulgare, injurii şi jigniri, ofense.
Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristică grupurilor
rock, sataniste, etc.
Să organizeze activităţi politice şi de prozelitism religios, ocult şi să facă propaganda politică.
Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu Ie aparţin.
Este interzis elevilor să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală, să fie aşteptaţi de alte
persoane în şcoală sau în curtea şcolii (excepţie fac membrii familiilor elevilor).
Este interzis elevilor să utilizeze cărțile de joc în incinta școlii, sub orice formă.
Este interzis în timpul orelor de curs, al examenelor al concursurilor utilizarea telefoanelor mobile; prin
exceptie de la aceastä prevedere, este permisä utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgențä. Pe durata
orelor de curs telefoanele mobile se pästreazä în locuri special amenajate din sala de clasä, setate astfel
încât sä nu deranjeze procesul educaţional.

CAPITOLUL VII. RECOMPENSAREA ELEVILOR
Art. 1. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură şi se disting prin comportare
exemplară vor fi recompensaţi cu bunuri materiale, burse de merit, burse de studiu, premii, diplome,
medalii, premiul de onoare al colegiului, tabere, excursii s.a.
Art. 2. Numele şefului de promoţie va fi înscris pe Panoul de onoare al colegiului. Rezultatele
excepṭionale la ȋnvăṭătură sau disciplină pot fi recompensate prin premii, diplome sau alte distinṭii din
partea ṣcolii.
CAPITOLUL VIII. SANCȚIUNILE APLICATE ELEVILOR
Elevii care sǎvârsesc fapte prin care se încalcă dispozitiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sanctionați în funcţie de gravitatea acestora.
Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei
profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
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f) exmatriculare.
Preavizul de exmatriculare şi exmatricularea un se aplicӑ în cazul elevlor din învӑţӑmântul obligatoriu.
Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice
context.
Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris sau verbal,
abaterea profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se impun, va
înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului profesorilor clasei sau Consiliului profesoral, situatie ce
va fi analizatǎ in Comisia de disciplina a şcolii; Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia
în care un elev deţine un număr de absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă.
Precizări legate de modul în care se aplică sancţiunile în cazul nerespectării regulamentului:
1. să distrugă documente şcolare, precum foi matricole, cataloage etc;
sancţiuni:
- exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII;
- scǎderea notei la purtare cu 7 puncte
2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ
sancţiuni:
- la prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse și scăderea notei la purtare
cu 1 punct.
- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea notei la purtare în
funcţie de gravitatea faptei.
3. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.
sancţiuni:
- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
4. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
sancţiuni:
- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
- la abateri repetate, scăderea câte unui punct în plus la purtare.
5. să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi
alcoolice şi ţigări – inclusiv țigări electronice- şi să participe la jocuri de noroc.
sancţiuni:
 pentru fumat: se vor aplica prevederile legii referitoare la fumatul în spațiile publice.
 pentru deţinerea sau consumarea de alcool:
- trei puncte scăzute la purtare
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
 pentru deţinerea, consumare, traficarea drogurilor:
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- anunţarea organelor abilitate
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
 pentru practicarea jocurilor de noroc:
- trei puncte la purtare.
6. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum
muniţie, petarde, pocnitori etc, spayuri paralizante, lacrimogene, colorante, sau cu efecte nocive
asupra celor din jur, care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de
elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
sancţiuni:
- nota 4 la purtare pe semestru,
- anunţarea organelor de ordine.
7. să posede, să producă și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
sancţiuni:
- trei puncte la purtare.
8. să utilizeze telefoanele mobile, în afara prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a
unității de învățământ, a prevederilor Statutul elevului, alte mijloace de înregistrare audio - video în
timpul orelor de curs;
sancţiuni:
- la prima abatere: observaţie individuală
- pentru abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității.
9. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de
învăţământ;
sancţiuni:
- nota 4 la purtare pe semestru;
- anunţarea organelor de ordine.
10. să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; pentru ţinută indecentă
(bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte,
pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută
capilară indecentă):
sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor,
- abateri repetate; scăderea notei la purtare cu un punct, conform Regulamentul de organizare şi
fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2020);
11. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ.
sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate; mustrare scrisă și scǎderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei
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- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
- după caz, chemarea Poliției locale.
12. să deranjeze orele.
sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate; mustrare scrisă și scǎderea notei la purtare cu 2 puncte
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
- după caz, chemarea Poliției locale.
13. să se angajeze în conflicte violente, bătaie.
sancţiuni:
- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare în cazul elevilor
claselor XI - XII.
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
- după caz, chemarea Poliției locale.
14. să se implice în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii.
sancţiuni:
- prima abatere: scăderea notei la purtare ȋn funcţie de gravitatea faptei
- abateri repetate: mustrare scrisǎ
- convocarea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității
15. să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi.
sancţiuni:
- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei;
- anunţarea organelor competente.
16. să desfăşoare activităţi de propaganda politică, prozelitism religios.
sancţiuni:
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
- abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
17. nerespectarea/încălcarea cu bună știință a normelor de tehnica securităţii muncii, de PSI în
laboratoarele școală/ atelierele de instruire practică din incinta școlii și de la agentul economic.
sancțiuni:
-scǎderea notei la purtare cu minim 4 puncte
La abaterile menţionate la paragrafele 5, 7, 11, se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor
elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii.
Anularea sancţiunilor se poate propune de către cel care a aplicat sancţiunea, în condiţiile în care elevul
a avut un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală de la săvârşirea
abaterii.
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17. Nota 1 se dӑ pentru frauda constatatä la evaluärile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul

examenelor organizate la nivelul unitäții de înväțämânt.
Ȋn situațiile aduse la cunoștința Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, aceasta informeazǎ Consiliul clasei,
dirigintele și directorul despre gravitatea abaterii și recomandǎ mǎsurile disciplinare care se impun.

CAPITOLUL IX. TRANSFERUL ELEVILOR
Art. 1. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil
la altul, de la o specializare la alta, de la o forma de învăţământ la alta, în conformitate cu ROFUIP de la și
la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile de administraţie ale celor
două unităţi de învăţământ.
Art. 2. Elevii din claselor a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de
admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care solicita transferul.
Art. 3. Elevii din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din
ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.
Excepțiile de la această prevedere se aprobă de consiliul profesoral.
Art. 4. Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la
cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu
aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 5. (1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal, inclusive în învățământul profesional
și tehnic dual, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire,
specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.
(2)Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea
celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de
administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei.
Art. 6. Elevii din învățământul liceal , din învățământul profesional și din învățământul postliceal
se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:
a.în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX a se pot transfera numai după primul
semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la
care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene,
acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative și în situațiile excepționale, elevii din clasa a
IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea
acestuia, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior. În situații medicale excepționale, ISJ,
cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului și fără respectarea condiției de medie;
b.în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă
media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită
transferul;
Art. 7. Nepromovarea unuia din examenele de diferență anulează dreptul la transfer.
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Art. 8. În cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot
transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media
ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite,
elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferați și în cursul
primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a
municipiului București, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior;
Art. 9. În cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se
pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat
din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de
administrație;
Art. 10. Elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași
clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în limita
efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare și
funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;
Art. 11. Elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot
transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și
specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu
durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a
clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență;
Art. 12. Elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul
cu frecvență, cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea
semestrului I și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență;
Art. 13. Prevederile articolelor 8, 9, 10, 11, se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi
tehnic dual;
Art. 14. Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal
se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:
(1) Elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu
frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel
puțin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și
potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
transferul se face, de regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la
învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se
pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;
(2) Elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență
redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
(3) Transferurile se pot efectua numai în perioada intersemestriala sau a vacanței de vară.
(4) Elevii din clasa a XII-a, învăṭământ de zi, se pot transfera în clasa a XII-a, învățământ seral, după
absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa susṭinerea, dacă este cazul, a examenlor de
diferenṭă.
Art. 15. Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele
perioade:
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(1) De la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în perioada
intersemestrială sau a vacanței de vară; în aceleași perioade se efectuează și transferal la/de
la învățământul professional și ethnic dual și de la/la învățământul professional și ethnic dual
la învățământul liceal tehnologic.Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod
excepțional în cazurile:
a)la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului București;
b)în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate
de direcția de sănătate publică;
c)de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d)la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;
e)de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de
predare bilingv la celelalte clase;
f)în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului
școlar.
(2) De la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de
vară.
Art. 16. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau
specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară conform hotărârii consiliului de
administrație al unității de învățământ la care se solicit transferul.
Art. 17. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, în
urmatoarele situații:
a. la schimbarea domiciliului părinăţilor într-o altă localitate;
b. la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de
Direcţia de sănătate publică;
c. la/de la învăţământul de artă sau cu program sportiv;
d. de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
e. de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
f. în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar
Art. 18. Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități
de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.
Art. 19. Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular,
cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

CAPITOLUL X. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:
a) inspecția de evaluare instituțională a unității de învățământ;
b) evaluarea internă și externă a calității educației.
Art. 1.
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(1) Inspecția de evaluare instituțională a unității de învățământ reprezintă o activitate de evaluare
generală a performanțelor unității de învățământ, prin raportare explicită la politicile
educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în
funcționarea acestora.
(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratul școlar și minister, prin
inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile
regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratul școlar:
a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare—învățare—
evaluare;
b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unității de
învățământ.
(4) Conducerea unității de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția
școlară, cu excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare,
aceștia nu își pot desfășura activitățile profesionale curente.
Evaluarea internă a calității educației
Art. 2.
(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este
centrată preponderent pe rezultatele învățării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în
învățământul preuniversitar.
Art. 3. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unități de învățământ se înființează
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și
propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.
Art. 4. În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitatea de învățământ profesional și
tehnic va aplica instrumentele Cadrului național de asigurare a calității în învățământul
profesional și tehnic.
Art. 5.
(1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu
respectarea legislației în vigoare.
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de
evaluare internă a activității din unitatea de învățământ.
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Evaluarea externă a calității educației
Art. 6.
(1)Evaluarea externă a calității educației în unitatea de învățământ se realizează, în conformitate
cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar.
(2) Unitatea de învățământ se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.
(3) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform
prevederilor legale.

CAPITOLUL XI. DREPTURILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI
Art. 1.
(1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai
unităților de învățământ.
(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de
sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.
(3) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de
învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie—
școală.
Art. 2.
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații
referitoare numai la situația propriului copil.
Art. 3.
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ
în concordanță cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu
directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.
(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în unitățile de învățământ.
Art. 4. Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate
juridică, conform legislației în vigoare.
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Art. 5.
(1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului
în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul unității de
învățământ implicat, profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are
dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care
discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul legal are
dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea
rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost
rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris,
inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală.

CAPITOLUL XII. ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI
Art. 1.
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura
frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea
elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada
învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între
100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administrație al unității de învățământ.
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele,
tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în
vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de formațiune de studiu, pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalți elevi din unitatea de învățământ.
(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura
cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului, prin mijloace stabilite de comun acord.
Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului
diriginte, cu nume, dată și semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.
(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligația de a
solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din
străinătate.
Art. 2. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a
personalului unității de învățământ.
Art. 3.
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(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și
funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali
ai elevilor.
(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (6), art. 2 și art. 3 atrage răspunderea persoanelor
vinovate conform dreptului comun.
Contractul educațional
Art. 4.
(1) Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii
elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și
obligațiile reciproce ale părților.
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din
prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul unități de învățământ prin decizia
consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.
Art. 5.
(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de
învățământ.
(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se vor realiza printr-un
act adițional acceptat de ambele părți și care va fi atașat contractului educațional.
Art. 6.
(1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților
semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele,
tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile
părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional.
(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care
se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
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Nr. înregistrare____________/____________
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
Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
se încheie prezentul

CONTRACT EDUCAȚIONAL
I. Părțile semnatare
1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”, cu sediul în
ClujNapoca, str. Bistriţei nr. 21, reprezentată prin director, doamna Giurgiu Cornelia-Elena
2.
Beneficiarul
indirect,
doamna/domnul
...................................................................................,
părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Beneficiarul direct al educaţiei, ........................................................................ elev

II. Scopul contractului
Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin
implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în
Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ.

IV. Părţile au 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 şcolară, de protecţie a muncii,
de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare;
d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice
în vigoare;
e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care
le transmite elevilor, şi un comportament responsabil;
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f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului în legatură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi
psihică a elevului/copilului;
g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a
copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau fizic
elevii;
i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu condiţionează această
evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă 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 fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unităţii
de învăţământ;
k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios.

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:
a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului
până la finalizarea studiilor;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, în
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a
celorlalţi copii/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial
infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, rinoree etc.);
d) ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia
copilului/elevului;
e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
h) contribuie la asigurarea unei comunicări eficiente şi permanente cu şcoala, fapt ce se poate realiza prin
intermediul catalogului online. Astfel, în cazul în care Consiliul Reprezentativ al Părinţilor hotărăşte
obligativitatea contractării unui astfel de serviciu pentru toţi părinţii, beneficiarul secundar se va îngriji de
achitarea în întregime a valorii abonamentului/elev/an şcolar pentru catalogul online;
i) să fie de acord cu participarea elevului la activităţile educative şcolare şi extraşcolare, desfăşurate în incinta
sau în afara unităţii de învăţământ, cu menţiunea că acestea vor respecta, în ceea ce îl priveşte pe beneficiarul
direct, dreptul la libera exprimare, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie, dreptul de a aparţine
unei minorităţi entice, religioase sau lingvistice şi dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale
intime, private şi familiale, iar în situaţia nerespectării regulamentului, acesta să fie sancţionat conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al colegiului;
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j) să fie de acord cu participarea elevului la şedinţe de consiliere psihologică, desfăşurate de cӑtre consilierul
şcolar, în cadrul unitӑţii noastre de învӑţӑmânt, în cazul în care şcoala sau familia recomandӑ acest lucru.

3. Elevul 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 şcolare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi
confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ,
în cazul elevilor 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 şcolare, 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 şcolar, 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 altfel 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 a 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 învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.

V. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe durata unui nivel de învăţământ.

VI. Alte clauze
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Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încheiat astăzi, ..................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Director,
prof.Giurgiu Cornelia-Elena
.................................

Beneficiar indirect,
Părintele/Tutorele/Susţinătorul legal
................................

Am luat cunoştintă.
Beneficiar direct, elevul,
………………………………………
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ANEXĂ la regulament
Internatul Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
STUDENŢI

1. Accesul în cămin este permis până la ora 22,00.
2. Se interzice cu desăvârşire accesul studenților în internat sub influența băuturilor alcoolice, introducerea,
consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a stupefiantelor şi practicarea jocurilor de noroc în incinta
căminului.
3. Este interzis fumatul în cameră.
4. Este interzisǎ aruncarea resturilor menajere pe geam. Acestea se vor depozita ȋn saci menajeri şi se vor duce la
containerul din afara cǎminului.
5. Sunt interzise în incinta căminului toate tipurile de improvizaţii (surse de curent electric suplimentare), cuie
bătute în pereţi sau afişe lipite pe aceştia.
6. Este interzisă perturbarea liniştii şi ascultarea muzicii în camere după ora 22,00 la un nivel de zgomot deranjant,
precum şi producerea oricăror alte surse de poluare fonică.
7. Persoanele cazate în cămin sunt obligate să facă şi să menţină curăţenia în camere, oficii şi grupuri sanitare.
8. În fiecare cameră se poate folosi un singur frigider şi un singur calculator; utilizarea cuptoarelor cu microunde si
a oricăror altor tipuri de aparaturǎ de uz electrocasnic este interzisă.
9. Orice pagubă sau stricăciune produsă în incinta internatului atrage dupǎ sine plata în termen de cinci zile a
contravalorii daunei produse. Pagubele sau stricăciunile produse în incinta internatului atrag dupǎ sine plata în
termen de cinci zile a contravalorii daunei produse. iar în situaţii grave implică şi excluderea din cămin, dar nu
înainte de recuperarea prejudiciului.
10. În cazul în care nu se găseşte persoana responsabilă, iar stricăciunile s-au produs în spaţiul comun al
internatului (hol, oficiu, baie, salǎ de mese, salǎ de meditații), prejudiciul va fi suportat de întreg palierul. În
cazul în care stricăciunile s-au produs într-una din camere, prejudiciul va fi suportat de toţi ocupanţii camerei
respective.
11. Este interzisă nedeclararea locurilor rămase libere prin plecarea neanunţată a locatarilor, precum şi ocuparea
locurilor de cǎtre persoane fictive.
12. Este interzisă cazarea ocazionalǎ sau introducerea în internat a persoanelor strǎine, farǎ aprobarea prealabilǎ a
conducerii colegiului şi a pedagogului de serviciu.
13. Studenţii/cadrele didactice care au maşină proprie ȋşi pot parca maşina în incinta şcolii dacă dovedesc
efectuarea plǎții abonamentului corespunzător, la serviciul contabilitate.

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învăţământ
14. Cartela pentru accesul în cămin va fi achiziţionatǎ de către fiecare locatar, prin achitarea contravalorii acesteia.
15. Plata taxei de cazare ȋn internat se va face până în data de 25 ale lunii curente pentru luna următoare, iar după
această dată se percep penalizări, conform contractului de ȋnchiriere.
16. La încetarea contractului de ȋnchiriere, fiecare locatar are obligația de a preda personal, pedagogului şef, cheile
de la cameră şi, dacǎ este cazul, lenjeria primită în folosinţă. Eventualele lipsuri vor fi completate de către
locatar (cearceaf, pături sau faţă de pernă). Camerele vor fi predate, pe bazǎ de proces verbal, ȋn starea ȋn care
au fost preluate

Sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului de ordine interioarǎ

1. Accesul în internat sub influența băuturilor alcoolice, introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor
alcoolice, a stupefiantelor, practicarea jocurilor de noroc, fumatul, ȋn incinta internatului, producerea de stricǎciuni
şi refuzul de a contribui la recuperarea daunelor produse, furtul dovedit, provocarea sau implicarea ȋn incidente
violente, precum şi cazarea ocazionalǎ sau introducerea în internat a persoanelor strǎine, fărǎ aprobarea conducerii
colegiului şi a pedagogului de serviciu, atrag dupǎ sine excluderea din internat, cu ȋnştiințarea prealabilǎ a conducerii
colegiului şi a Poliției (dacǎ este cazul), conform punctului 5 din Procedura operaționalǎ de sancționare a
studenților/cadrelor didactice care locuiesc ȋn internat.
2. Cuptoarele cu microunde sau alte aparate electrocasnice găsite în camere vor fi confiscate de către
pedagog/administrator, urmând a fi restituite proprietarilor la încetarea contractului de închiriere.

Director,
prof. Giurgiu Cornelia-Elena
________
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ANEXĂ la regulament
Internatul Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ELEVI
1. Programul de meditaţii este de luni până joi între orele 16.00 - 18.00. În timpul programului de meditaţii elevii
claselor a IX-a şi a X-a vor învăţa în sălile de meditaţii, iar pedagogul de serviciu va consemna absențele nemotivate
de la meditații ȋn registrul de procese verbale.
2. Accesul elevilor în internat este permis până la ora 21,30, iar stingerea este la ora 22,00.
3. Se interzice cu desăvârşire accesul elevilor în internat sub influența băuturilor alcoolice, introducerea, consumarea şi
comercializarea băuturilor alcoolice şi a stupefiantelor sau practicarea jocurilor de noroc în incinta căminului.
4. Sunt interzise provocarea sau implicarea ȋn incidente violente în internat şi agresiunile verbale la adresa altor colegi
sau a personalului de serviciu.
5. Este interzisă introducerea şi cazarea ocazionalǎ a persoanelor străine în internat.
6. Este interzis fumatul în incinta internatului..
7. Este interzisă, aruncarea resturilor menajere pe geamuri, în vasele WC, coşurile din cabinele WC, chiuvete sau
jgheab. Acestea se vor pune în saci menajeri şi se vor duce la containerul din spaţiul special amenajat.
8. În camere sunt interzise toate tipurile de improvizaţii (surse de curent electric suplimentare), cuie bătute în pereţi
sau afişe lipite pe aceştia.
9. Este interzisă tulburarea liniştii şi a ordinii publice sau a ascultǎrii, ȋn camere, a muzicii la un nivel de zgomot
deranjant.
10. Persoanele cazate în internat sunt obligate să facă şi să menţină curăţenia în camere, oficii şi grupuri sanitare.
11. În cameră se vor putea folosi doar încărcătoare pentru telefon si un calculator. Orice alte aparate vor fi confiscate de
către pedagog, urmând a fi restituite proprietarilor la încetarea contractului de închiriere.
12. Orice pagubă sau sticăciune produsă în incinta internatului atrage dupǎ sine plata în termen de cinci zile a
contravalorii daunei produse. Pagubele sau stricăciunile produse în incinta internatului atrag dupǎ sine plata în
termen de cinci zile a contravalorii daunei produse. iar în situaţii grave implică şi excluderea din cămin, dar nu
înainte de recuperarea prejudiciului.
13. În cazul în care nu se găseşte persoana responsabilă, iar stricăciunile s-au produs în spaţiul comun al căminului (hol,
baie, oficiu, salǎ de mese, salǎ de meditații), prejudiciul va fi suportat de întreg palierul. În cazul în care stricăciunile
s-au produs într-una din camere, prejudiciul va fi suportat de cǎtre toţi ocupanţii camerei respective.
14. Pentru nerespectarea curǎțeniei ȋn camere şi ȋn internat, elevul are obligația să presteze, la cererea pedagogului sau
a administratorului anumite servicii ȋn folosul comunitǎții: măturarea şi spălarea camerei, a coridorului, a băii, a
oficiului, a sǎlii de meditații sau a sǎlii de mese, curăţenie în jurul internatului.
15. Plata căminului se va face până în data de 25 ale lunii curente pentru luna următoare, conform contractului de
ȋnchiriere.
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16. Schimbarea lenjeriei se va face din două în două săptămâni şi este obligatorie.
17. La începutul anului şcolar se va alege un comitet de internat care, sub ȋndrumarea colectivului de pedagogi, este
responsabil cu ȋntocmirea şi respectarea programului de activitǎți educative pentru elevi.
18. Comitetul de elevi al internatului poate sǎ propunǎ conducerii colegiului şi colectivului de pedagogi mǎsuri pentru
soluționarea eventualelor probleme ale elevilor interni.
19. Elevii vor ȋntocmi şi afişa în camerǎ un orar sǎptǎmȃnal cu persoana responsabilǎ de curăţenia camerei ȋn care sunt
cazați, iar pedagogul de serviciu va verifica respectarea acestuia.
20. În orele libere prevăzute în programul de activitate al internatului şcolar, elevii au la dispoziţie baza sportivă a şcolii,
terenul de fotbal, masa de tenis.
21. Toţi elevii vor avea cartelă (cel puţin cu o masă) sau vor dovedi că sunt înscrişi în programul ,,Clujul are suflet şi
frecventează acest program.
22. În cazul abaterilor disciplinare sau a nerespectării programului de internat şi a programului de meditații, pedagogul
de serviciu contactează telefonic părinţii elevilor şi profesorii diriginți, consemnȃnd acest lucru ȋn registrul de
procese-verbale.
23. La plecare în vacanțe se va preda lenjeria de pat.
24. La încetarea contractului de ȋnchiriere, fiecare locatar are obligația de a preda personal, pedagogului şef, cheile de la
cameră şi, dacǎ este cazul, lenjeria primită în folosinţă. Eventualele lipsuri vor fi completate de către locatar
(cearceaf, pături sau faţă de pernă). Camerele vor fi predate, pe bazǎ de proces-verbal, ȋn starea ȋn care au fost
preluate.

Sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului de ordine interioarǎ
1. Accesul în internat sub influența băuturilor alcoolice,introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice,
a stupefiantelor, practicarea jocurilor de noroc, fumatul ȋn incinta internatului, producerea de stricǎciuni şi refuzul de a
contribui la recuperarea daunelor produse, furtul dovedit, introducerea de persoane strǎine ȋn internat, precum şi
provocarea sau implicarea ȋn incidente violente atrag dupǎ sine excluderea din internat, cu ȋnştiințarea prealabilǎ a
conducerii colegiului, a pǎrinților/aparținǎtorilor legali, a profesorului diriginte şi a Poliției, conform punctului 4 din
Procedura operaționalǎ de sancționare a elevilor interni.
2. Nerespectarea programului de meditații, a orarului internatului, a curǎțeniei ȋn camere, agresiunile verbale la adresa
altor colegi sau a personalului, lipsa cartelei şi nefrecventarea programului „Clujul are suflet”, precum şi refuzul de a
face curǎțenie ȋn camere atrag dupǎ sine convocarea elevilor ȋn cauzǎ la Comisia pentru prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, cu ȋnştiințarea
prealabilǎ a conducerii colegiului, a pǎrinților/aparținǎtorilor legali, a profesorului diriginte şi a Poliției, conform
punctului 4 din Procedura operaționalǎ de sancționare a elevilor interni.
Director
prof. Giurgiu Cornelia-Elena
_____________

